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 |علب لال لبا زوارق "7 لاك نم ايمان لاكلا, ةصعلا هل الا اند رايق ترم دمام ةءاسلا |
 ناوخالا.نالفما اهياتر ذ-لاووفعلا كتف نايسنلاو وهسلا نم ناسنا درا عضخ ام لك ناش للزااو صننلا نه

 »ب !انب انك كلف ةلواتملاو قي رطلا برق: بلط نف.ناديملا انه ناسر مدي نال لمار يغقسفن يي نا
 ادا ةراصالا ةغلل ب ةقلعتملا دئاونلا يف ةنع رصفبال الاب برقإو الاقم ةنمرصخا ةنا عم يذلا طيحلا رغب
 0 علاط اذا كللذ نم اًهرطدحي هيفايف يف انذخاموديف اندصق لع عالطالا دارا نمو ةبومثلاو ةيفرصلا
 اةياهنلا ىلع هللا ادماح اًيعن ءادعضلا كستنتو زاجنا دعينا لوتلا ىلا ةجافلالو :ةتاك اإل قال ةاناعجب امو

 بينا هللاو»تلكاف لع اذا يد

 ةبياعمدعل نادل هلا قك - اهلك ةاباج يضرت يذلااذ ل

0 
 يف اهحوت:ةرصن باب نم وا. عراضمللا يف اهروسكميضاملايف نيعلا حوتةموهف برض باب نم ةناتلق امالوا

 . اهيفاهحوتفف و باب نم وا: عراضل.|يفاهحوتنميغ املايفاه روسكف لع باب نمو .١ عراضملا يفاهممومضميضاملا

 ةتسلأ ناز والاهذه نعيئالث لعف جرخيالو .|هميف اهمومضم لضقو | مركب اب نمو !.امهيفاهروسكف بسح باب نموا
 ادار اكةنلغم تلقاذإو .اطوال محلا كلذ ناكمضل اب وا رسكلاب وا عتفلاب تلقو ةكتركذاذا .ايناث

 دارملاناكةكرحم ت 0 "لي ا ال كلان ناكنيتمضب ىا نيترسكب تلق اذإو ٠ثالفلا تاكرحلا زاوج

 تاحالطصالا يتاب هي لاكشا الو . ينانلإو لوالإ هن
 |ةدايزاهيف تناكن إوباهنم لوالا ف را باب يف اهبلظافة درجت كتاك اق لن فلك دمع انآ اكلات

 0 دا فرح اهبف ناكنإو ٠ يتب ام لوالا فرحا باب يف اهبلطامث دئاوزلا نم ًالوا اهدّرج
 لتاقيول ادلا باب ينجرحدو ءابلا باب يفتحببلطت كلذ ىلعو . ةنع بولقملا يلصالا فرحلا ناك يف

 نيسلا باب نم ءركس ينناركسوواولا بأب نم يدوي ةيدو 000 حل اوفاقلاب أب ا 7: لتقف

 ا سنف كلذ ىلعو.ير. يف ىارتو وزغ يف زغو عيبذيس عابو موق ف ة ماقو فاكلا باب نم مرك يف ةمركمو

 فرصلا يف حابصملا حاتنمب ىبسملا انباتك نم نازوالاباب ةءلاطمو ةسراءملاو لاعتسالا ةلهست -
 ةءانصلا هذه 0-5 هريغوا و

 ءامساجردننا انل مح متل مريغو نيكرتشملا ةجاجلل باتكلا مح ربكو تقولا لوط 0 8
 كل سارح لاحنيكرتشلل ممدننو 0 4 رفن نا انيوصتسادقباتكلا انهرخآ ينمالعالا

 اضيانادجلا يف اهرهشا جردن ناو

 ا

 ويف عقو دقن وكي أم رامجالصاباذه اننانك لي ا 0
 تقزىلا كلذ ريت انيمهسانم نول وصلا اةعبطملا الع ىف

 دار 1 نملووتعجارلةيفاك ةصرف انا نوكي يل لبقتسم جا لع ا 3

 ارا بانرخا ف انركذا الطبي نا " ناش ا
 4ف هيلع رعي امىلا 006 2 1

١ 

 تكل ير الرب ١ ١
 ليينلا اذهنم ِِم أ هه
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 يأ 31 ا 201 دف 2 ويا

 يعل اةنليلا ٠ نامزن اكزج 6 ارم لالا دلت ءاع «'علا ةلك أي

 ا | صدحاو ١ الزج عدو 0 لا مويلا اهنلا انو 10 ميال وا بج“ ترو هعاووبي 3 يبو 00 1 . -+:لل

 سعثلاه اس ن هرصنل اب حو 0 احول - خوف

 طن ل ل اقو ةرسفي لو ثيللا ركب - عيوب

 | ..تراطسو ولا نيعاهجالا ناب 0 نامز نم اج نإ نال

 اموتدزمونأ) رعود و . يطال يل كا وهةيفو يصلا دنع مويلاو

 أ
 ١ نم مويرخ 2 ديدش ا ؛اوذو”رموت ءوأ و وص 2 0 طنف رو 00 اعأ

7 

 نشل هاجت نم حاوي

 1 نءاحانج لوطا قارعل ابر ئاط ّضوِلا

 تك اة ا

 1+: مايالاب ةلماع اماويو ةموابم ةموأي موي

 لا بورغ ىلا نانلا رخل عولط نرم لوا

 0 يربخإوراهلات اتي لمت نا

 ع نسحتسإو . يضاخلاراهنلا يف ةلعف ةنال- سما ةئاعف لوني
 3 5 2 ثدحالاوبر 54 ل لو#ي. نامضعب

 اللا اك اراب تريلا اوتقولا ديرتو مويلا قلطت'

 |يذذلا تقولا اذه ىلا يا ىلا انط كار لوقفا

 1 زجارلا لوقو . رهشلاا

 ا < ةمعن هللا مايإو 5

1 

 اوم 5 2

 ةيرجم 1 1/7[ ةنس ةفف|ومةبب رغ ةيعبخم | 75 ةنسرو مش دحا زوقن ١ ؟ةيسوفلوم لقي وضدت نم ارفلاناكو

 ا
 ظ يلا ريوبلايف ءاجال اوخا من

 | ةرسكدعباهفطنلاي واولا ت ولا ,دثوىالسا

 اللا هناك نينا ةيبق هن
 اة يتوسل + او هلظنل لب 1ع

 5 د دل ريخزاا يناسح ف ةيمردلا ا

 000 هلا ةالغ ند ةقرف كمل - سود

 أ ةيجرللا ت فتره ةقرفو٠ نجيرلا يع برب نازي

 أ نم ةامسنلا اا م لح انولا و

 يوي ىلا ةبسن نويانوب
 ؛ جاجانو طع وت ندب نوقرفي نود كب الك اكل ا
 1 0 رو ا مااا دقوو ماا ؛,نوقرفي نو 0 ا

 لالءا 1 ا ةلصاو ماي جرك ذموهو فعاد |
 يور دحاواإو ذل 76 1 200 52000 ١

 ديلا مسا ةناك تي د ءايلاىلاةبسن يوايلا _ ىرب. ٠ | اسي يدلاوه مولا نباو مواد لع انااا عت ا
 تا يو يو يؤ ه | برج !واطاوحاب فراعلا مايالا تا - هيف وهامف هلا

 7 ةواس لع نم نوييويلا بسلا 5

 طار حك اخ قلل داو او ريع نود نمي | ىلا قداصلا 2 صلا عواط نم ع . ثمويلاو .اهنيراصت

 ةذوفحلا هيما دنطا أ 18 0 1 1 بورغ

 هاج فرح ايلا امتبص 0 يولطلا :
 ركفتو . ةسومهلا رم | سمشلا عولط ىلا سهغلا 0 | 35

 34 بابلا لوا ىهو يشل 0

 3 ما 5
 ءادلا كأن 3

 ماقد 0

 باتكلا

1 
 ارنوب



 اا اللا ا يلا < با ل

 ةفئالا قبلا -قتي ...|لاقيو .ةنسحلا ةلزنماب يان لانا ا كرالفوأأ
 ا يراكتالاوةيرا كسلا ةدحاو ةيراخ حلاو ئيِراطسل ١١ (لاقو . نوسيلا ىلع يا نمل نايل لع نالف ردقأ|
 ا

8 

 1 لآ [ةنس دووم ا اطلس ةلطباد 8 5 0 هب وان : عرشلا تو ولا ل يان را انيرعتلا يف |

 يتب نم ةيكرمة كر: ,ةناكم ةيظنل ا ركاسعل !ماقإو 2 هلا يملا لعل هادا لاغت هلا 0 , ربا يفرط دعا

 !لوق ةنمو. ليدج يركع يا 0 نيولافو ضاع كر ا 4 زلة الغ كفادلا وه سو كلا.

 قاطبال 0 داس يا راب ا 1ذكلل لأ تاك نو لا !ةدعمل دا

 1 ةدحاملا 0-1 0 اًرمعتم اهيف لجرلا كو ِ يناا يف

 | نع.“ اااه - مننا اك ا تعي رو لعام الح ا اولا باهذال |

 ةرالفو.ةيف ىدات ااا را م رتسإألا بِ 0 1:فالخ نينا ٍ - اولا 520

 ركع ا 00 821 لدم رماداب نئيتسا ل - ١ ةلقع بهذ 5 نالاو نا كلذ ىف : وا نيعيلا فناواوعا

1 

 !رهااورهلا» :اهريغرابااهب 1 لدعبل ياكلياي زها ! . ئاشالا فالخ نوآي 1 نعبر ا 3 غاشمو ا
 أ ترم كلم ككحو رم وذو:ج اجل او عساولا عضوملا ى فربما علا كس ةاعلاو انيك يلا ا

|| 

| 
 يك عادل خال ريح 0 9 ا نا 5

 ضر ل 0 ريالا 0 0 را نت

 كوميفشا وكيلا .ةزمملاباب ينركذ نايس قمم. .ر يطط يف اركذ نوميملارئاطلا ىلع 3
 اهيفئدتويال ةالنلا 01 نودحلاو عملا بع اراتكلا لافطإوردتلأب ول اقناريمع 5 باروع ءأ

 95 مهيالا + اهيف جر ال ةديدغلا ةنسلإو ءامهجلاك | كقوياورربل اواو

 صالاو بعصلا لج ا او سلمالا رج ل لالا منت ناسك اف كذإ توا ْ
 'لها دنع نامقيالاو 3 0 قالا عاجتلاإوةيئربلا او اط لااقف باَرَضْل ١ اهاعد اخانَي اةفانلا خيا و ظ

 ةرضاحلا دنعو لوؤصلا 00 راك 0 وغا كب
 رعئاو:لهتتلا ش هوه ةتثل |, بوذا

 دود قانرك ديدوميلا 1 0 اينحو ةينفلاب ؛ربدأو اكان 0 د امتي 5

 نياكلا وانوكي ةاتغموةنالرعلا كامن تاما قم | فيمتو ا ضيتلا كنولقم ًانفنقلا نصت طم

 اهفاهر سكت دقو هاي هاي اطلاق ميل والاب هيَ باب نم) اًعونيو ايوب عميو عمير مل ١ عتب .
 | الد ةلك داره اي: نوني دقو عنيا+ ةنراووهف ةةاظق ناحوباطو مدربا ءبرمخ

 كولو ركْملاوعيجلإو ئقنللاو درنملا اهيف يوتسي لوقأ رمثل|عنلالا :ةنمآلا عتسارثككوهو عني عب اءانيارمث
 .ثنّوبو عيجيو ىنثي يل ٠ تاوصالا نم اهنال د: بجو 00 عني جع يش لكن مرت 0
 د :نوهاكجاب عيوب ن وقل , ن رض عملو رج ١ لج نمارتتو ر 2 لكن ؟لل ايهاب ىلإ اهايهأو نيالا بت . وشل ١ 1 58 4 5 دعو نا

 ِك ناتهاهأي .تكياللو را 23 207 0 جانلار مثلا عندا كي 3-5 8 دحاو رج الز : رو او قينغلا |

 ”نايقايا ثاهاهانإ ... ةفاطللإو عفنلا نم ل كلا ةيلغ غلب يكلازإ
 ع مسلسل 5

0-000 



 للا الا ا نع

 0 ا ملا 0 مضعبو نود 0 نم 0 7 ل1 0 0 جيشا ْ

 8 الف ليقننلا نع اًضوع نوكنل ايلا لبق تلخد 5 .ةينحولا مايا هيلا م كا رظنلابو يب !|
 الم نتلا ينانلإو . ةنع ضومملاو ضوعلا نيب عيمتب التل ةلاعتسإو' رهاطلا 1 دضق 0. رمت
 "كلانا 56 د بيف ةبسنلا دعبل تديز فلا نال . هيل اطمب رهاظلا 1 .ثدحادل ا ازال ةصوصخم ةعنصب

 ىلع لّتفا ا عمت .اهنذح زاوج ىلع اين ةبسنلا لعا رخل ا ةبلغ يذلا لخاتلإو لا يف ريوزاعلا
 ااورئاعل لع ىتخلا ءايلا دي ىذتب ةيناي ىلعتؤيو نونا هيلع يطل

 ْ عّرسلا فالخ يملا ادبتح ةينام ع كفو نبك نالنبو:اًكرابم ةلامجح 5 1 2 1

 ا

|| 
|| 

 أ 0 نايكي ات نيم هجوم يك ىيق ةحراجإو ةهي لأ نيو .نيمماا تاذ هب تسد ةلاهالا نمايوا

 أ د نيبلا ةيخانتتا#كاج (اذوذش عنم باب نم) نعبد هموتلو ةعوق ل 1
 ا 3 و 2 بفشل .نيمي ةرحأل 8 , لوهيجلا ىلع نيبو نم و اند ثيم

 َّ ناضرغ نانبل لدا دنع *ييسلاو هويبتلإو ا 3 00 و نعبأو 0-0 ,ماي وهف اكرابم ناك ةنميمو

 ايلا يطول اهلج | انلمإو طالبناو ؛يكبزيلا نع ءاج ( ملعو عتم باير نع انالف نب 0
 ا 5 يندب هادو ةحرات او ةهج ال رام [ذِع نالنبو :نيكلا| كاد! ككاذ ايت -ةرالف 07 0

71 

 أ

 ذات 0 0 ريخصت ل . نتعلا :تاذ بهذ ا لجرلا 5 3 0 ا

ْ 

1 

 ا

 ا
 ةكربلإو.نيم نمايإو نامأو نين جاثبأ ا :اك | ةيحان ذخا ديو. كتويملا كازا نالفبو

 00 0 ل .ةنتؤم ملا اها جةّونلاو ىلا نالفو. نيبيلا ةيحان ذخا اناا لجرلا نمو . نمل
 طم أأدحإو لكب رض او دهامتى ا اون ااحت اذا ١ راك مال 3 انكباو.تاماتمت لجل را

 د

|| 

 ا

 دب ا اهي انما انتدز ريع ثيدحامإو ىلأ كي“ كك نال ىلع 290 .نيعلا كناذ ةب بهذا

 جازاجم اني دبلاو للا ىف هيحاص ني لع مساق ةكلمو كلابو" 0 بستنا نالفو :ماشن

 نع كتل ملل عيش مساوقا يما نامو نبا ٠ .نيملا ن 0 نال هبنج ىلع وربق.

 ا اذوا 7-0 مهاعأيئ ِه وتاخل هيفو . يب هن .عاطت تاامورم |عيجيف رخيتل ا بجي ثيدححا ةدمو لبق

 1 هللا م 1 و ةزدطإو ميلا 2 ؛هللا| نالقبو.. قيمل١ تاذ ضهذ اتمايت لكرلا 7

 ملا / ماو ما ةقبمب 2 0 ءاملا 3 هلأ دو اكمل اوم+ نات لن ال او ليق.نيملا تارت” بنها

ّْ 

١ 

| 
| 

| 

 ارسكو ميلا مب 00 ا .١ ذو ةزمملا ر كب | ان امعسا ةنمحتتإ زا نيسلا ةرحانا تخترق ا .ةلزقنا
 هلا لو .ةثلشم هلا مو نونلإو ميلا ةقلثم نمو نونلا ىئئالاو نريلا وذ نيايلا + هب كبت اذكبو .ةفلحتما

 دنع عاعتو نبي رصبلا دنع لصو ةتزمهو» .هللا نويلو | ركذتناو نعل ىلا ةبسق' قابلا كسول ةيئاملا
 تن ذح ءادتبالا مال نيبريخالا يف ماللاو. نييفوكلا ةيحان يا ةكربلا ندبلا * ةلبسسلا هارجح ةريمشوأ

 لاني و كل تلق تطاخ اذإو . لضولا فنا اههنأ لع نع امو“ دع ة بخان يا[ كادكل نإ 9
 | ىعاننوتأت 71700 .لعفا السا نيعا نسسشل | نيب نعمك ب يمس.روغلا دالب نمةليفل]

 ّ :ىهشلا لبق ى نحو ١ك ىوقاي اننوعدختيا .نيعلا ناميو سايفلا ىل اك يحب لل ةبسنلاو .اهعولط دنع

 .ةدارالاو ةوبشلا ةتظ. دكلإو ةدارالاو ةربشلا ةنظ. دبكلو دبكلا عضوم نيملا نال يف غذ انه لعو- شاق ناو فلالاب لعك

15 



 من للي
 0 ا ا 3 2 كل

 دولجلانم ةينايلا عوردلا وا ةسرغلا بَل -بلي ..|كلشلا ةحازا نييلا * ةنقيا آيا ايش عمسب ال يل ةنقيأ
 سوورلا ىلع سبلت ضعب للا اهضعب 1 دراج وا ع يال اذللو :ل الدتسإو رظن : نع لصامما لعلإو
 نمنتجوديدحلا صل اخوذالونلاو ةيقتعاولاو ةضاخأ 1 1 ةلعو ٠ رعب نقم ىلعانا لاقي ٠ 0 تك

 0 0 ا لِمَرو لع سوشح دوبل وح ناو ةقاحا 0 3 هلع نيتبلا- ملغأ

 3 فحم ىنلإوج نيراكلا دنع قلايلا - قلي +  |ءنظلا نع !.ربع ابرو ةححاوو ةصل اخ يا 0

 +« قلاوي : ج لبحأ نم ةبادلا ربظ يفي ا قوف لعد رحاشلا لاق : ”.ظلا نع نييل ابونيقيلاب ْ

 00 ا م ةنللا + هيوقد لك نم: صضييالا قليلا | ناتي اف ساو يع ظ
 اهتلمعتسا ةّيكرت ليوطلا كلا كّلَيلا كلي ظ هرياغا ال دحإو نم دتفم اهب 0
 رزخما ت 3 بنل كلباو ٠ ةماعلا يمحح“ |وةنماجب يدتفا يننا نظن اكل ملول

 ل تانرم ا طيلا وا لملي بملي | اضيا نيقيلإو .هتلتاتمب كلاهما قفا ال الو ةل اهكتاف يشأ
 يينام دكرلا تلال عتكم م نيفعرت اعالج عم اذكةناب ءيغلا احا لا لايم فرايلل
 00 ا 5 هل ريغ عقاولل اها اذك اا نوكي نا نكميال ةناب اقتحام

 عمل يف اركذ يلو عملتلا - عيلي ةقح نايعلا هر رعت ا لها نتعتو ل اولا نكح

 قمالب جةيسراف يلا ىلا - قلب | لصاحلا ملعلا نيقيلا لبقو ٠ ناهربلاو ةنكماب ال نامالا|
 !ججل يف ترك ذ جوج اع امل أو املا تنير ريك لق جراي !عنيتيلاليقو٠ ٠ كلشلا دعب

 رخميف راوذش 0 .دأ مف دؤنتلا لآ 60 بلقلا كالموهو ةدهاشم نيقيو ٍةلالد

 ظ هلل ركذلا مالا ع. ١1 ىلا اللقا ه١ نييك دنع تاس نامل

 اة اناا كا. عانل) :قاوبلا تق اعمتسال يذلا ناتيملا# فيقيلا قيدصتلا أهم لدخم

 يف ةَمادَََر نوصلا ل |سغلا يذلا خابطلا دعاسمل ماعلا نم لعاف م 20 ناقي كالو ةيقيا الا غيم 3

| 

 تادبأ ةزمطلا نارهاظلإو ٠ ياما يا ياي ضماو اهتبن فالتخإو ملا لخاد ىلااهفناطمناوا ايلملاا
 اا لع ةيراجوادصتلاو ماهلا ةدحاو ةماملا كايا ىذ لالا « هاَسْلَق ياللا ةنيب ةافصو .للالاك |

 0 0 دع شا 5 0

 نم تلا ا دخما 0 هاصا ىلا هرب ندب ةريغصتو نفيا

 دق م يف ركذ رولا م |
 دع ليجاسلا الاف ماي لوهجلا ىلع 0 ا ع

 احلام ضيرلإو . ةدصق اممت د هيلع ىطف ريا رعش يف عقو دقو ٠ 520 دحاو كك |

 هةصقو ةاعتوف هيرب انالف .بارتلاب هبديو ةهجو حم ا

 ةيديو ةهجو أ امنت ضيرملا متو ةامد نود كح ١ مصخملا ةّمح يساقأ دق ظ

 تدب ءآت ةلصإو ةلمتتو ةاخوت < يفلإو ٠ تازتلاب |", كيلي نم ييورلا يد

 فلاي يذلا وه ليقؤاةيغحولا اما مالا: اي ةزمطا 0 5 كي أ

 ٠ دصالا اًضيا رانتلاو « م مح يف ماخلا عجار توببلا نانسالا رصق لكيلا +تغصو لجرليلاي للي
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 جشسلل 3 عقب

 5 ”مالغو ٠ هن وي ج ضرالا نم علام كا هلو باب ع يفركذ بولا

 || لاقيو . عفبلا لوم ةقبلا + عافيآ ج عقاب قا ذك وا ف 5 ل دال

 أذ الف . 2 نالغو ةّعني نامالغو 2 , رمالغ تاوضا م ةيدتقلا لأ كلا ىامنلا كو

 |أىلو كت ي |. ةدفيو ف 3 ؛ مالغ ترفل و عيجب اهخونتف اهضراع رامي ةقانلا لهل ١ ضرتعا + ءاشلا

 رم فرشلا غلا + ةقتيو عافتا ةرالغو :ةلببا لحفل !اهيلا داق لب لالا عم بيوض ال ن نا ةراعلالا
 تا ديلا + اهمركل كلذ .ًالف از اهبررضر عشا نأ

 قر ةاحوتف لا رثيكلا ميشلان يلا ب نفي" راع وا ذنالا ١ بتنا ةياوالع مرا دا
 2+ جدنيلاو عبرا ١ اذا لجعلاو 0 را نيلط ةيس اج ةترض بُيذلا عمس اذاف ةسارا لعل

 تانكي ج لماحما وا ةرقبلا كبت رج ٠ . وكلا نسا وه مشوق ةنمو ٠ .اةيب زلا يف عقوف

 اة رع لهاا لح كارلا تصر” ل" نيل ال سا ّدكلا ,لع ندنت قادر لردك 3

 أر ضخإو رنضإور خا <: 1 |ولالا كك فاّنش فاض رعبلا ةرحبلا د ردي نم نم | مهاتما يف اولاق٠ ةمحلل

| 
 ب

 أ

| 

 | 8 ةدحاولا بذعلا اا 2 الك كراوإو اةريتكلإو نوملللا مايل ةاش 0

 يق ةيفوصلا دنع ارمملا ةتوقايلاو .تيقاوما راثثلا

 7 مسجياب قلعتلا ةملظب اهتيرون جازتمال كلا د ضعيف ديظعِيلإو ٠ بس عيف وشلل

 ا ءاضببلا ةئدلاب نيتمملا قزانملا لقعلا طع ةطعايم طعايو اريج

 ا ةناظأق 1 نيططنبل يذم 3 والا ةّّلقم ٍطاَحي ا طاب هلل اقاضاعيل

 أ

 || ٌّدَض ةظاَنَي 2 رع اح نشير 5 ليلو بنت ذلل كجز فلاب طاعاي ب ريكا

 || ةرتكف 3 ظني 0 رول سر امج ىأر اذا ةلها بيقرلا اهب

 أ حتي ج ىلخ اخي قو. .ظاقيا ج ناتي و يمن“ ظئيو 2ك قو عيف قوعيو : .ر فع يف رونعبلا

 | ةلعجو 000 ةظتياو اظن م ةلحيد :. ةظيلا مسالإو لل عافت 0 د ق ع فدي قل .بق عيف

 | مانيلا دمع عاو دقت 3 عقزالا نايك ى .اتطا رو ع يف رؤمستلاو
 مهلا ةيفوصلا دنعو .ظتيلا نم مسا ةظنيلا + ظني ىن 5 ةايرسلاب ساي رئااكوكا
 ظ رك وف داما ركام لاق 3 0 جذب ناك غض توشك يرشإ ١١١

 7 1 7 د ةقينو قا ففا ين فوفايلإو ٠ .رغي فرغيلا ظ

 0 نالها ةنعب اًبسإ ةللفلا ]خلا رع ياا وددقحل ”خوفاي برثخ اني هت اًنالف وق

 ني اني جدا: نانا زي لق قلد خاف ١ يفركذ خوفايلا خوي ٠
 00 ار وا نيرشعلا قهار امني عقبي رمالغلا عقب

 ٠ .نيتيوبف : . حتووتسب نقي و انثي نكي رمالا ني... اءافيا مالنا عفيا : ةدعص لبجا نالفو. غولبلا زهانو |
 || وبورسالا نقيل“ نو ةمططرسالابو مالا © الو لجرلا عشت: نا دلال عمال عازب وسب

 أمت الح ةلعاناقيتسا ثو عع دساو و ةكقييو اناقيا ا 00 ل :, ج لعاف مسا عفرايلا عافيلا دعص اً

 0 نام نأ 0 كنشلا ةحازأو ردصم نآبلا رومالا نم تاعفايلإو . تاعفاي جوتابلا وم عيال

 لي نا عمال. فنا لش 1: لاهل لا سوو لناس تظوالا
6 



 راب اسي ( برض باي نم ) ثري لجرلا نسي... د: ىنغلإو ةلويملا لا ةراَسبلا + اسي تح يفرظنا لاقي اناني

 1 0 بيالاتتي ق اديب قيوط دق و 2 ةلوهسلا رب 5 5 ا

 اهينيكرتةيماع حيرلا سابتحإو 21 لا عنب هل رسلاو ١. دكريخلا بي رسعلا أ ذ حرش 2( هروش

 ةقرفسو لصات امد يرش كسلا ,ةج لاه ىاني |كلد . ةيس مّظني ةحارلا بيط ةاوسلا نينح بح
 ةنلعنملا حاصلا ءاضتو 2 ساما زدصم رسيلإو .ةقيرب ٌدتشا ليعتسا الكوي بسعل
 ةيفسب جةكرتاضيا ع ب لوم | د سي سرف ١ لجيل: ٠لإ !ملاو

0 

 قو ىراصو 1 1 0 0

 محاي دحاولا ّلفلا ىمسي عون ةنمو نضرعا رتصالاو نالخ عل[ عرسإ ملا عدل ا دياتتكيأ

 نوملاع ىوس هل ريظن الو ملاعك مسايرا بحاصك اككىرسي ذي لاقبو ٠ . ةأرسه نع نسا اج لاي تلا

 عيجلا ىرج يرحالق برعم وه وأ درسلا» تاير درست ج نأ رس اهاّننم وع دي لاقيا|

 نانا + نأ نم اسي نيس لجرلا تسي... راسا ةرسلاو . مرسي نم هاج لاي. لا فالخ ا
 00 ع ةعسو كك ةضلم ربخ ماك ذل تكلا

 ةكلا دجر:رلا نم بيرق رجج بشملا - بشي ' معاونلا ت ارسل. تارفو يما عكا

 رضخالاف نيرزلا ةدوجاو ةنم ءافصو ةيفانخ رثكأ رمافلا رولا يا اكراسأل قف ةغل راسيلا مدكالا

 وب ميال ضيقت رسب الآ + رماقلإو نيطاو ليلقلا ريس لل .

0 1-0 
 ١ | نش اكحرف ( لع باب نم)اخ ملل (لاقيو. مئاوفلا لفن نسحلارييستلإو روستو يأ

 00007 فشي واسيا وذ رسوملاو ٠ريسيتو روسي ةباد ل اقي-نمي دل

 بيلا مثيلا 9 حادقلاب للا رسل دينو عضومردءل إو ناسايم جاإ

 و و لارا ةرامشلا اذا| ايناك اهيلع نورماتك | ن5 نعلارر ودا وهو
 ١ا.دارا

 ل م يي اب ا

 22ج ل :/؟أت# ا |/ر/|/|/|/|/الاا يي

 كي 2ك امم سللالس

 سلو جلا تم | لبق ديرو كيلا رمرح انوا اطيدح ن

 رصايا 8 سبايلا ب بشعلارصيالا - رصو ماسقا ةرشع وا امسق نيرشعو ةينامث ةومسقو |ءريسب نا

 ضرالاو٠ صصج اصيصيت ور 4١ صصي - صصي نم ءةزوفرهظ لعد كعب خان دحإو دحإو جرخ > اذاف

 موقلا لع ثرالفو .رْؤتل اب تفتت ابنلإو.تابنلاب تمتفما للا هل جرخ نم 2 تاوذ مل جرخ
 مولع ليح عارم دو ةرسبل و٠ ناك لحوا 0 3

 بديلا فصلا فصي ١ مارسيلاو.ىنغلاو ةلوهسلا نوسلا قلم 0 02

 يق ةخل . هينيع حن اضينغتورجلا ضن ضضي - ضضي را فالخرسي ام روسنملاو . درّوامزاا» لوعنمأ
 صصإ | ذه ىلإ اقي لوقعل ارسل يعمم لوعفم فلا

 ةنع بولقم وهو ةبيطا امابطيا ام بطي ظ ريسايم ج ةروسعم عدو ةروسيم
 ةّلش يا ٠ اهطيأو امبظيأ يف يوه ةاشلإ تلبقإو | ريعتلا زم ىلع لحي ةاسكلإو لطابلا رؤيعتسيلا

 3 ارا رجلا لام .عضوم مسأو ةدووحلا ين ةياغةكيواسم رجتو
 ارك علا لوتكءيغلا لوانت نعرجز مي طوفرضع ندع ةلزنب ةلكلا ١ سفن نم هايل

1 1 

 ظ
 ظ



 27 ل تر
 1 3 222 ا ااا و سا

 00 نزو يف نازاملا * اينداإلا عؤرإلا» 7 ىشغي دن مول م كل عربلاو

 0 ونارقلا روس نم ةروس سب 0 رمش لها ةخل يو ٠ بعرلاو عزفلا

 1 ليعافّدز ىذن الت رول ن7 ] جاك اقرت الانا عا |هرأي برعم ٠ ضا درعلا كنتيشاللا قو ةاغا

 1 زوجتو ل 9 ليياه ةلزنج وبف برعلا ةينبأ نم سيل رْكَذو .ضرمو عررلل ةفآ نال ُناَََلا» .ةيشراقلال
 ءاقنلال عتخل اى ىلع 0 نإوةيلخلاو ثينأتلل عن نا قاوم اعرز + 0 رلا لوقت ةماعلا“ 0 أ

 القبو ةياكحلا تذرا نا نك متتلا لع هئتبتو نييكاسلا| ضيا قر ؟أيف ركذ قؤرأمو

 |طلب ءاملا باب يف اركذو سط 5 تازيدقتلا' قا / عقر بن يفر كذ عوقلا ب عقرب

 || ةارملاو داتناو نال 11 لكلا رش 2 :ةورطوتساا ةماعلا كنع يلوا كسي

 , نالفو.حاننل اب ب بعل اًرسُي نالفو.ةدالولا اهيلع تلهس ناكم ةانعمو كارثالا دنع الا
 || نإ وهو لفسا ىلا لتفثرالفو . وراسي نغ *[ج انالف د نايم صاخب ”ةءازإلا غيلالاو لولاك غلري

 |رييو. جول نشط ديرو : دلاج وج ةني ذه خيلاربو خل ارب ج ةّيسراف رقتلل

 تلاع ل

 اري ةودحمت :رمالار سيو رسوم ةلهس ارسي رسيب رمالا 0 رك عمرإلا تأ

 ازيبارتي# اضيا ريسي ل 8 دض لولا ةيسر اف روف 1 عنز » ؛ ناغيتلا غمرب
 | .اهلسنواهتبارثكمخلاو :ييغوةلباةذالو كلان اناس م احلم 5 براس ال

 00 ردا فنركيدل هل ةعفدو هل ةاّهس نالفل <يثلإو | ناغمرا ماوعلا ناسل ىلع

 ياللا د ةروس ف د ةلوق 5 لوالا نمو وا و قرع 26 مري

 ا ةرسيئسف اضيا اهيف ةلوق يناثلا نموا 25 0

 || <ينلإو ةلهاشو ةييال اكالقؤ ةراسؤ ذخا ةرسان رالف ا ءامو ةبادلا "قرع ليلا عاهد نول - ل:
 ا انثيا لِجْرلاَر باور اطبلا وجة لخغأ ١

 | لع اراشب انارللو سلا ةضرسيلاوا 0 نمهاتحلاق ل ٌرلاب ةغبص ينفر

 رب راجل لون اًردتردالا رست ةدالؤلا اهيلع اذا ليقو ءاسبلل ءاترماو اكمل أند »ب اجلا

 | كلذكو .رسيملا مل مهب اومصقا اًرسايت موقلارسابتو ازمهلا زاج تمض نإوريغالتزهدابلا ختى تلق
 00 نق ا د لجرلاو ..دايالك ذأ كر

 || تورست:» !ورستيإو موتلا راما راسنا ةهج مم .رجازلا يا عزاولا يف ليل ةغل عرابلا- عر

 ملا مل منيب اومستقا ار نير نورنا ددعلا قم لطرق رزانإ مضعب لاق

 ْ + هيعمل ذاَنلَو - نر اواو ده هلال معزايو ورع ينب تفرع ال

 . لبس 0 سرفو لجر لاقي . لسا رمايلا دوق نه فم ينأ تنقيا

 جرس اروزج ةمهقيلي يذلإو رزاجئإونماياافالخو تنم بقاري نمو سسعلا سيئر ُكَرَلا - كزي ظ

 ردكيو نيبعل ا ضيقنو ىنغلإو ةلوهسلا ايلا عراشإ ع ةبسنلإو ؛ ةيسراف .ةعبتيف ىضمأ||

 || ىلطيو حوتنملا نم ثيسلا دّدقتو خف ارسكلا وا لأ فرك َلا - لوب

 55 .راسيلا نعو ار اسي دعق لاقي . ةهملا ع .نازي ةلصا لعفلا نزول مموداو رندا
 أ ر دكير#

 || ةرسملا !ماطتكراي و كيو رس ب ج تتوِيف ةحراجلا كلذ ىح ةنالزيمخل كلم نَرَب وذو سيم نم كطبوا||



 يذي

 عم اهوفذ اهب اكدتإلا يدتهملا يف نواوقيف ماللإو سلال

 رعاشلا لوق لثم يف ةفاضالا |
 ةيدحن قماح شير حاونك

 دمالا فصع نيتثلل اب تحمو |
 و ع ءايلا فذ إ اوك دار | ١

 ناكل ماع[ كيلارح طخ هدا
 ال ةونلاو 2 دآلبو قيرطلاو ملظلا عنمو:ةقحتسأا 1
 باغ الرق كب كلتإ أو ةيالولاوفاظلشلا و تفشلإو
" 

 ما نم 150

 ىف م 2

 ا فالحب ةيعنل | و هاذ كا مونلاو ,'لكالاف|

 ربظ نع ةاطعاو .دنأ ا ل غيع ج ةعنطصت

 منغلا تختن|او كك 0 ةأفاكم وعيب ال ع يأ. د

 هيدي يفطِقسو عيش لوا يا نيدي ثاذ لو 4 د ٌْ
 انجي يدي د يف اذهو. قالا نا ف كقاو جل ا

 .٠ هيف قذاخ ئارمالا انه يف هاضيب ذي نالفلو ؛ .ى

 نالف دي ىلع يففاقلا كا
1 1 
 لمع دم هرج كا

 ةءاطلا كمون اهرجديفخحللقلا ةققب رع كلرلا كلك[

0 
 ادب هما اذ دس ا لا كرللا اذ ظ
 5 ىا انهباكل ندي الو :دياا ريضق بوث لاقي

 قاووبك ردخإول يي ال برعلا لاقما نمو.ةقاطالوأ
 يف ىيلع مالكلا مدن 6_0 ولا زب ةردقالا

 ل

 تمّدق ام اثهو. ةقاط يا: ناي نالفب ىلامو.ل عا

 ةتيتج يا كادي ثنجام اذه: لاقي اك ديكوت كاذيا
 اهات دوم يورو ياك كنا ياما
 دارا يطيل و نإلا كاك ةمضللا اراء رطعملا هكراجتشلا
 انابيلا لكوي ام و نتيحلاك ةدحإو 0 مهيأ
 اولا

 رضاحب اًرضاج يا ديب ادي ذ ةدعلو ٠ هيا نونفتم

 نوعمتج يا مريع اء ةدخاو 3 مونل

 | هديب طعإو . هفّرصت ف يا نالف ذيب رمالإو .فرصتلا
 3 .اهتيدن سؤقلا نمو اهباضت نسافلا يو ٠ لستسإو داقنايا

 0و اكو. ةجانربملاب زابإ كوش جلب

 ! 2 جا دم رهدلا نمو .اهناظلس جيرلا نمو . ةخانج

 ا

 | عابتاةناكرلإو كشلاانه ««عابتا راي راح بلص غلا

 عرب

 | دي نع ةيزج ا اوط.عي ىتح ةءارب ةروسيو: نضوعلاب

  |وقرفت يا ابس يديإو ابس اعتلال داس

 يلو ةظنح يأ ةءاجحلا عموتلا ديو
 از حلا وذو كك ءارؤبا ديو هلك

 1 يا ةيدب لوطل كلذب بيق قائما ةمساو ةباعصلا نم
 .هاديلا+ ديلا يف ةغل ديلا + اًميج يديب لمعي ناكانال
 ديلا ناَيَدَ اهانثم ديلا يف غل ئديلا# 59

 01000 ا ل « تاغل عيرا هنهف اًضيا ديلا يف
 اك ديلا كاهن ياعبلا «عانص يا هايدي ةآرما

 يقره هايل كلش ذأ 0 بوثو٠ عانضيا يدي

 ,ةأساو»٠ ناك م كلذك خدي ««نئيعو عز | اهعادق ةءاشلا يد نإابو نيفلتمم نيش يا نيديبا ا

 0 ديظو :لوعنم مسا ْي ليما : عانص يا يدي

 .ةلابحلا يف يلا عقو اذا لون .ةل ابحلا يق هلي ثعقو يا

 ديلا عوطةم يا ىديم لجزو و .”لؤخترم ءائديما

 5 ر رار عونرالا 0

 تو راوسلاو ادت ءارلا تب جرايلا جري

 ويعم ءارلا عفر رسكلاب جايا + ةيسرافلاب ةراد

 ظ مخر فر كذ مْوْخْرلإو خ خر يلا  خري

 اعارذ يواسي خرفلا ت كافاكاع ايوا

 اندنع الث

 :انيدغ ناك( ىلع تاجمأل) واو كءاحولل دا كَ

 لب هاكإو نيطلل لاقي الو .اًراَخ تاكاذأ كلذكو

 +رانلاواككلا ةَريلاَد 53 * عابتانا اك نر ” ةكيع ري نارحا

 9 : تاذ يا دار اضاو ٍرَرِي رذ
 ةالاظجوا اعاو عا ناك اعرب غر لجرلا عرب

 2 يقثو بضل وزان ةناكزيللاب ريظي بابذ عاّربلا

 عا | ةدججإو ةعاّرلا ن نابجلاو هجولا يشغي ضوعبل
 /.ةرفبلا د هرقل دلو عْإلا ب ةمجالإر ةماعتلاو نابجتاو قالو قوندودمم نيديلا "توك لاح ع تلق كناكف

 ام

 ظ 0 5#



 - 77ج”

 0 ارم يفركذ نوما ا - ة

 | رض خيارك معا روص اود ضيف دوضأتلاو .راص أمني اني مث ميو مي مم ومعي ا نأ |

 ر مخ يفرومختلاوأ* «أطبأ و ايعإو رتفو رصف امتي متم لجرلا#ي وا

 يو مخ ملل بور ضخحلا نم نيدلوملل ماعط نذل أ ني 0 ينامزلا دنفلا لاق ام ةلعجب اتيت 4 هيأ

 فوناع اهانعمو ةيكرتل ايدول نما نانرإومتيتو ثييأت ديف رسرضإ

 دي دشتلاب ديلا كلاذكو يد ي يف ر لا ج”غوم يف ىاني اهدالوا راص اماتإ : ارا كو

 اعنديبت بونلا ا * عدو يفركذع 0 اعطقنم لامر مانيلا ايت زاضالبعق ٌئصلا مو: متام

 أكلذكو 4 ةبجوا هيسنن لع أ عديإو . عدي 0 د دارفنالإو ردصم متي افيلجما ضعب نع اهضعب

 | |بتخو تارنعزلا عدي الا < ةعارجالا تم فت اذا ردصم متيلإو ٠ ٠ مالا يم يفو بالآ م

 ظ 2 تاياوجلا يع و نيوخالا مدو بلا ند متيلا»«بالا نانقفو دارثنالإو ردصم متلو هاو

 بمرض وابايثلا هب غبصل در هل هن كاحارجامب وست ناوبالا تام ن اف. .لعا غلي 0

 لكفا لذ فرصنموهو .ائاطو ماكل, نم مثالا ترم متتيلاو ٠ يع وهف هما تن امنآك دءطأوف

 بت دع ٍبَسَرِل داقي سزف كدا كد. .. ..|ورتكلاوه متتيلا تافيرعتلا غلو
 ةماعلا اهلمعتست ةيكرت . راختفالل ئراوتع وا رختالا |ميتبلا ئاهيلا يفو . مالا لعال هيلع ةعقفن نال بالأ نع
 كاذو داي رهن هني باصا (ا راي اين فانا ,ازرزخل جام ةيعطالإو نبللا نال مالا نع درغنما وه

 /نالف يديو ا 2 ع أنالفو .يديم ى ماتيلا |وت 11 ىافاسلاة وس دة حو

 4 يديو ه( ةفيعض يو ) ىديو ايي 5 < نالف نم اطال .انشر مهما اذاطاوم اموطعا يا طاوما

 م تيفو تبهذ هدي نم ّيديو 1 رب يلوأ لوهجملا ناك اه مابا ىشلا ةيمش با: نم دشررلاب قينالإ دعإ

 نامل لافي ادا ءاعد وهو. دي نم يدي ةلاملاقي 1 شا ل كو درغلا ٠ ممن متيلإو .هيلع

 سارا دات ناب لدا ادارع هس مرت براسرسر رتذلاك تاك حانت 0

 | ذختا يا ةانيا هيلإو ةلنع ىدياو 0 يا ةادايم ام زيلظن اال هني يف“ 0 . اتي
 كاذو دوم ىبف ٠ رثكأ ىدبا كلو ىديبك اذي هدنع |ةتدلو اًناتيا ةيئتنإو انينيت دلولا ةأرملا تنتي -ن

 اهيل ةنالق ىدي أ اهي بجحتلاق لاتيواودبلا قاووم راقت وحر هيما ١
 8 أ حياض ل ارو لالي كلا ديلا# *ايعنصا هيدي هينا لبق دولوللا الجر جرخت نا نكيلا + نوم

 |ةيذي لصالاو اواي يثاو ةفوذحم اهم الاعسم كلا رعاشلا لاقي جرخ دق لاني يع وهو ةدالولا| | يف

 |ةبسنلإو نادي اهاشم اهيتفب ىّدي لبقو لادلا نوكسب نوتالا في رت نّويلا د امثرا ةفايضلل نتيب تاج
 يديو ديا ج يدي اهريغصتو ٠ .يوديو يدي ب اهلا بيرثأ ألافيو مالسإلا يب ةنيدم بر ته ةو

 | اماو.* يسن تانك تك ديا جدندرؤلل ا اهتفو ءا ءادرلا نت 2و 0 ةبسنلاو .ةزيمل |

 ٍتالعي يف لصنبترطف ا حج ا 5

 احيرسلا نطبخي ديالا ياود ْ رابح يف ركذروبحيا ربحي

 خنت لصإلا نم كيلا قوكدنحم .ترعلا ضعبل ةعل وم ناجلوصلاراخلا ري
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 آ

 ا خب دنا عنا اني لا عيال يات سك وَلا هلا كذا ا

 00000 0 8-5 وكي 200

 سب ول 0 5 اق و ا

 00 يل نّكستو 0-0005

 ةقربي ةدحاولا |

 0 م ما

 لعاف مساسيايلا ؛ ةرودننلا 0 ماطتكن ابي جوج لاقي 1 0 ججاإ يفركذ جْوَجَأَ 1

 هنح نالطب سيدلاب داربىشلا سبابلا جولفملا لوقو لعجي اهزمت ل نمو .ناملع جْوجأسمو جؤجاو
 3 ةشايلا * 0 ا 00 ذاعم وبا | لق 1 2 ._نم نيتدئاز نيفل الأ

 رو <

 ارضا د نم ماعد مونلاو .ةفاطلا اربظا يابو هابي بأي
 ةينلع لاق .ةنلخ ةناكبملعث لاق نبي يل يَ روفلل لاق وااهكسيل اي ءآاط لاق لبالابو
 رمملع ديدحلا نا نالب 1 ١ شضوشخت مسا 7 0 . لبالا هب كرت توص او نا

 بودنج ا 7 اليعبدو رب 0 عفت 0

 ن اد د ا 0 او اهلل 1 د 0

 عجار ل اصتالإو قرفتلاو او لكشنلا ةيوعصيضقتت هك تاج كانك ةنارغ ا
 امو اانا كا 1 ع 0 0 0

 1 د د 0 حرب
 هل فصل امكن ك5 بلا نق قى زو ورينا كت ةراد

 |مش ءاملا سيب نم اهارت ظ
 زرازغ ممم ةّرد طلاخم |ةفار اعاكردتال داموا ضر نيِربي - نري

 عاطننا رارذلإو ٌنهبيف ثفجي اهيلع قرعلا نرا يا اهبرعي نم مهنمو ةماييلار تنم سمشل | علاعم ني نع
 | سبايلاسنيبألا» .انايحا عنمتو انايحا يطعن : لوفي ةد دذلأ لوقيف ةزم م ايلا لدبي مضعبو ٠ .دلد:دسم تازعا |
 أ
 ال ١ اتم كلل جزع اك اغلا ىف موتو م |

- 

 اماضيا سيايألاو . قلتارا ج تييقاسلا ن نمويلغ لل ندبات ؛وةزل# 3 ناب و نسي خيذلاَسيِب

 ةبلص ياو فويسلا لع رمت . فخ اطر ناك ان اذا بن قا قع |

| : 
 ةنع لدع اًرجايت ةنعرجايت -رجي اسيبك : خلا نسمح شيب و نسيب جا
 لك ءانلا عدنتب عملو علا وا عْوميلا - عتب القي سيب اًسابيا ضرالا تسييإو .ةّتج اسيا ةسيياوأ

 ةعاللاو رمربشلا ةعبس ةضاروهنلإو نبل هل تابنا نسيب ترعلا لوقتو .ةسبايلا ضرالا يف اوراس موقلإو |
 اردغلاو تم كش األ او نوي رزالإو 3 اهرعاملا اشكر . ىرثلا كنيبو ينيب فمي سنوت الو ٠ كطفل

 ارم
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 ا 2000
 ٍآ كنز

 000 كا ربا 4 0 210 1 لال هج اما لاااج ع
 0 5 5 مليا 5 ادوعمم

 01 نإ 3 1" - د 1 111 206

 أ : 00 4
 00000 ٠ كلاي 0 || 51 ليش ريح نم كلاي ف يف يثو ينال فورح نم + نورشعلاو نمادلا فرحا ين ايلا
 5 م لاو ةيفبتيفلا يف ابتروصنال دب اهانعمر ذب ةيلآي رتل 1
 يتلا ةيقبمما يف.كلذكو" ديلا هيت نيياثلا تاك لك
 عطقوا طق ةماركك دايو اسي نسا ؛ ةنم نسل + | باح قصار ىلا ذيل امانستواناماي كلا ل

 || ىرخا ةغل ةيفو قي مهر اذو تا لهاا ددعلا نم ةرشع نع ا ]ك0

 سلقنوجيو» 500000 اههفر كلاب نسي نسكت | نيردك ممل يضميكت حرا تقال

 ١ غزمملا باب ةدي ديب دقو" ةنم نبأ لافيف لعغلا كتم رييخو . .نميو موفي وح ةءراضملل افرحو ٠ يوقوأ ظ

 0000 0 هم نست "ناتو ا هند فر تيكشنمالي . يالغو ينيرضكا|

09 

 انام

00 

 ْ يعوبربلا لييثو نب مح ظ اهوحنو ظ

 ' يننورسيي ذا بعشلاب ٍطللوقا 5حوا ةقيقح ديعبلا ءادنل عوض فلج ظ

 ”مدعن :سلاخت ؛| ىلا اوسايت ملا | نعي 4 ةكراشم يف لبقو انيكوت بهودلااو هب ا نذل ظ

 نيكي وون كينع اسايلإ ةأرملا تسيكو ٠ اولعت لا يا ًالاعتسا ءادنلا فرحا رثكا يو ديعيلإو بيرقلاا
 ةنم ف لح لعفا باب نم تا ايالاوا | ضرعأ ثفسوي وحن اهاوس فذهلا دنع رد ال انطو

 لاق: مهضعبل أاقالخ ّسيآ ردضمب سيلو انيفخت ةزمطلا ةلالجا منا ىداع 9 فسوياي يا انه نع

 الا ةيناكلا ايلا نم لبتتسملا يف لدبي نم مهم ديرما 1 بودل الفا اجا 0

 اك ل ناعما لي د نا ا لوخيو اي الا يف ملعفلاك ىدانمبب شيلامدابر لو تا

 اا بسلا قرا ركي كتف لعل جور نم قيقا هومهعم تنك تيلاب يف فرح او 1

 اديب ىوقتل لمتيو سآيي يف اءرسك انو. ءايلاب هلوقك كك ةيمسالا ةلمجإو .ةمايفلا موي ةيراع ايندلا

 / عراب ةنايايتس اوس اع ىرخالاب نيمايلا ملك ماوقالاو هللا ةنعلاي

 || ةنم ساتإو.اهتعا اسايإ ةارلل هلآ شان أو . سأيلا يف راج نم ناعمس ىلع ني لاصلإو
 اير أيا 597 211 ًاتنإو اسايا دو ضيفو فواتح ىتاخلا ل يف ليف
 | ديعم ما ثيدح يفو.لمالا عطقو ا ء ءاجرلا ٌدخ طونتلا ليقو . اهلك ةلمجلا فذحب فاجمالا نايالثا هيلا
 نس نيرتال با ين لوط نم سأ ال ينلا ةفص يف ءادنلا عفو : ةرثكل ءا ددلل يفثما وا اعد اهيلو نا |

 ىقايال ىورو. برقا لولا ىلا ناك ةنال. لوط فرحاي انك نموا "0 امر سس يذالاوأولبق

 اهل ى 5 لوط لجا نم ا ال ليلو م هلع ة روك ذم ىلا عج ماللاو ءادن

 01010 لوط طارذال ةنم ةلواطم 201 0030- حا ك1

 || :لبق اهف ٌليملا يا سأيلا ةباصا نم لّوا رازن نب ا كلرقوف لهو وه كين ياورسلت كلل اي



 درا ادع
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 ل

 ظ

0 
| 

 ا
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 ةيرلاوذ |

 ةنئا مولعلا 54 يأ. دم سا

 تا

 1 1 ع

 |هئاهد نم هلال اق ري دقن ف طوق نةتول ةنيهأ

 امير اومال : يو نم ةتوخ# هلو ل 0

 | ريبخلل رقم 0 اهدعب امورروض اهرخاو

 نكذب ةنق ابان اع وجر را ةيساعم |

 ا يلو

 . ابيرتقع ليللإو زجترم ثيغاإو
 هبليو ة ةهجو هللأ ١ مرك ل ع ثيدح ةنمو' ةيأه ل1 يو

 |لمقو' .وعتلا لبولا :ايعاؤ دفة اضيال ةنا الا ضوعالب

 تفذخو لتتو عجضت لك, يارةدرتسوخال اوةدرامة لك تو

 بصنيو ماللا ىلع اهتكرحت تيل مل ةرمشللا

 2 هم ٌئدابازوريفلا زكذو «زييمتل !لغ اه دعب ام

 لاو ةيهنل اقينيدلا د

 تن :رخ 9: ا تنغلا ا

 سلا ص . او

 دحاولل نوكت ءارغا ةلكأ اهيوو هوو ةيوا-دي و

 اذا كلناف : تّيوملاو ركذللاو عمتاو

 نيج

 0 تسب ا

 .:نالفا كف داؤ اع

 ” | اهي دود امل نانا

 303 ضيرخت وهو نالفقاي

3 

 يو

 اهلثم يف ثذاوح تءاجو
 لك اهم تول“ أتي

 قليكتلا نتا دنقنإلل ..ثادعسالا ف ل اقنو

 لك اهيَو هل ليق اذاوهو
 لوس * كفا دع فاق

 لق اهيوفل ليف اذانؤهو
 كتي تاءكبرحا لاق

 ىف ه؛:ورعو هيوطغنك ءايسالا نم م 2و هي: وبديس اماو

 اا 0 اًنناالمج 0 2 0

 2-- 0م و 3 0 نألا

 الان اةيفارقلاب ةبرعاف ةيربتس تكنارو ةيوبيس انه لاق

 18د هوجلام ناهيوببسلا لاقق محو ما فزررصني

 |اهالكو هي وبس ”ةوديتعلا قل وقيةنافةيرعل) نم اماو

 اذكهو ةيوببس ماكو هيوبيسووذ عيجمأ يفو . هيوبدس

 هتاوخا يف لوقلا
 عايو وأو نم تلوم داع فزع ذولا كو

 واؤلا ماسقا تركو . ةيئادن وو لاق:و :وادو

 تابلا لوا ٍِك اهماكحإو

 يا ةغل ايو م

 | تكلا لاق
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 كاي ةائأو لاقإ

 لادباب ه6

 اواو ةزمهلا

 باب هييابو

 ءايلإ

 انقنإ



 ليف : حو

 مر 58

 اس ..تنأو وخال وو ف وو 200 و رخ شيع شعإ رفتفي نيو ب

 ح يو عجار دونك باطخحلا فاكابيلت دقو

 دل يو ىو حاحا ظ ِ اغير ّط نين نشاكللاا

 كمت لك درس دو ١ كيلا اها قل ئااسيو 3 ا مدقا رتنع اما الا

 . يو محابكحو . ىصلل رمالغلاو ةفار _- .رورجر يضف اكلان كايو كي ولدا يئاسكلالاقو
 5 لفلان افخإو ها دنبالا لعل اسي و هل ه5 لاف ا :| ديرب دس مأ عرف]قزرلا طسبي هللا ل و ُكلوق امإو

 روعو يف تلع لوفتفئ دعت مايو لوقت جارة ظ
 صضعكز ثابنلا ضعل, تر اب 1 جاتن ق او قاف ءلأ | | .معاليقو ٠ كلل كلل هاو ليو ١ 1 انعم يقم ا

 زيتا الا رالزح فرح فاكلإ او لعفمسا يو نسحا وبا لااقو

 دعوة قاكلا "هنو لينا ل اةوو اها نالبسجت !ىنعملاو .ماللا راض لعّنكو
 رك ل نفك اول لوو افا ليو | لافاكق يقتل ناكو.نكي ناكر لاقاكاقدحو يو

 سس بيبي بببببِِِإإممِمِِيهِ- سس سيبيببيياا-- هش تسلب

 ايل نيل رنا يعج زكيرلاب ليوم كلبا ينيلكتال سيل تال ١
 ا ليلا رك 4 لع اهدحا اعد ا ا لا

 | 7 3 ع
 اهليئوو كيوم لثاد ل 2 *ن وه وأد رهلا لولحا هل املا هذه لع رسا رد قالا

 تلييأول لق مجف هريس ف و.ةغلابم لوم عمو ةنز ليو لثم ةءلك سيو بيو
 - .اط باب وارنبوا . هرج نم تعالي ل انجاويف ,عفرلاب ديزل ةبسسّوو عفرلا كلل ةبيّوو جتنلاب كلببو

 0 ةيووورل كح يرو كليو ةليكأ لاش .ةفاضالإورسكلابدبوو رجلا ب بصل ل 7
 | اذا انه ءادعبالا ىلع عفرلإو لعفلارامضا ىلع بضلاق| :نداظلا | ىلا ةفاضالاو نرمكلابو ريغ عي ورا كلا

 | كال بضااوناوعتلم جيتستولا الع . بتل ) علا 0 رسل
 0-5 هاليَو ةبدنلا فل اقيوريخ#ل نكي لةتعفروا لععفرلاو .ًاليوهقلا ةمزلا لكلا :قنعمو: ةيلارعالانبا ْ

 السرلاف ذ فذختو كنقولا /ف تبت ةكاشت دكدل فو ليعأوا ٍلعف راغاب بصنلا عاد

 | فرح اك مفتر عشلا ةرورضل لضؤلا اكتم اول ناكثا يول دةلاكع يلانمل ايو لاف بولا ماقم

 لوف يوذر. تريسكاشلا ءاقلال امرك وألا لصاللا ايو نورضو هاوأ ١

 ا ناطبتلا اليوو ناطيشلا 4 و لونثو.٠ ةفوكلا لها نانفلا | ةبدخ عيولا - جيو

 |[ةيولا» +ةل لوو ةلثيوو هل ًاليتوو ناطيشلاٍليَوَو ٠ لو ىنعب يف ليقو ميرال 2

 ْ يلخلا ةدعج نب كلام لاق ةىيضفل | ةبصنو ءآدتبالا لع ةعفرو ٠ ءلاغود هز 1 دونت لاقي
 ا

 ىرخا كيلعو 58 كل 5 لوقْنو: ايو هللا ةمزلا تلق كناكل عف راض |
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 ريا كل الك الف ضأ هب اههصنو ام ةدايز دز اجو اني ووونيز

 د ٌةرم كافر رمال رم هابي تليصؤف [ يواصل

 | . واد ياابض ومالا كب ةليوكر ل دقو ور سو :لييتف هرم ءاجيو رك رمال ؛و رم نيسو

 2 بلال وفك. ومال لي يا 7 ريترو ل طلال 8

 دن !( كلا ةةقحل مثدحاولاء يشلاك ول عجوة ىبكرف كل ابل زوريغلا] اق. .قنعمو ةنزر+< وك 0 وح

01 



 يك ومو

 | ردح قنوكي سرفلا قلخ يف تودصو ردصم ةهوهولا | ءاطأن وكسو) عت مخب ةييدلاو ءاّضيا ليبتتلاةل ل
 مالنمالا نم دعرت ينل | ءاسنلا نمةهوهوملا# ةليوصأ هيلع مهياامو ماهيلالا نم ميسا ( (يار ا :

 بنرض باب نم ايمو يدي يهدو بونلا قو أ ذ ميلاد .هقناو ا جواولا نم ةلدبم هالاوب

 ىجرتسا لبخنإو 3 رد اوهاتسلاو .قشناو قرخت (بسحو ةمهتلا مضعبل اق ٠ ةمخ ١ اياد تعقو يذلا يا ةيتلا |

 ادهطابر قرتسا سا ا كلن“ قةروتلل يس ا 0 نوصل 02

 ةالتلاب قاتم خلو ةقاقن قاوم ليبسّخ لكلا فو ىآعتملا ديك اناوما يكس منعبا ردك
 .ادي دنش قفبنا باحتلاو. ا ةرمأ عم الا ةنرتغرتؤام [هايعالا يل .ةيهتلاَوذ مهتلاو ٠ تالوجللا ١

 اسوا فخض هيغل ا . قت لجراإوأ مولا هيلا بهذ يذلا
 رجل 0 ةطوقنلا © ( فاحص ظاحنأو | .لاللان م نولا يف لخداّتهَو نيب لجرلا نهو 0

 41 فرعا ورانا ةناصا+: فض قاالاهوا اًمئِم نمور( لقال باب نمانهوادوجالاو .ةفعضا اًنالفو ||
 العا 1 ا ياس ركب لكلاب داطزا | باق ىف مورا زم هاا ود فق راجل 1
 اد - تاعيو يقاولا + كلذ .هبشا:اموا دلك ندبلاو لعل اور مالا يف فعضأ مركو بيسو برض

 يلا يذلاو ردصم قولا «ةيهاو ىنالإو ا .ةنحضا اًناهيا ةنهواوأتيهوت ةَّمو
 'ةرااةيفولا :ةيهوأو يو جا ديد ياتو ءاقتثلا يف لاقي (نهاذ لِخرَو لعاف 8 | نيهاولا + ليللا نم نه ولا: ف ||
 اًمتف ل٠ ٠ عقرتال ةيهورداغ طوقو ٠ءيغلا ف ٌقشلإو و ةنهاولا دب ن 0 شطب ال فيعض يأ

 ميه هيلا راو لت ل ةيمولا# ؛هقثر 0 د ب ١ يف ذخات رو نهاؤلا

 لبجلا لعا نيب امو فتننلا ةّيد'والا * ليلقلا قر فملا ١ ىرْيصتلاو ب اوصلاوا)#اروصتلاو ربكلا دنع نيعدخالا
 يداؤلا رتعسىلا | دضعلإو اذنلا كي ةرقفو عالضالا لفسا يو(رصقلاب |

 بابلا لوا ف ترك ذو. | فعضلإو:دصمنهولاردصلا وج لواسرالانءوأ
 اداة كلا اربعلا لكلاب قنا لمعل او رمالا ف
 ظ ايلا قوت و 0 ةنم ةعاس دعوا ليللا فصن نم |

 يفبلط لع نوعا ةلكاهاويواشاوو هاو 50 او هوو: | .تيثكلا لبالا تم نه هولاو :ليللا ريدي نيحأ

 | اميل بجايا :وباهاوو ةلاهإو لاقي :ءيلك | ةناّتهولا + ندبلاو لءعلإو الا يف فعلا نهولإو |
 زعاشلا لاق :ةبيطا'نيهولا يب مايقلا دنع ةاناو روتف اهيفايتل اعاسنلا نم
 اها هاو مث ىلسلاّه ا ٠ ٠ ٠ نورك + هيلع ةثحي ليعلا يفريجالا عب نوكي ٌلْغر

 اهافو انل اهانيع تبلاي نشطبال فيعض يا روسو ملجَرو ٠ نهولا ليللا' ند
 تافإلط ىلع اهاو لاقي تا ر كلذكتتؤهْؤم أر ا .ةلنعأ|

 ع 5م
 نم ةلدبمواولاو . مون مو 27 هلع طولا مل حصا علل

١ 

 ا 1و وكت سو اولا اوامسل كزلا> ٠ ايفا فاك بو انه لقوووا: نوما ةولاج هه
 أ[ ':ةنيرل ئو لوقت جز لئيقو بج هلك يو" ١ | :ةدكرف عزج ده وهو ِدتوص يف بلكلا هوهو |[
 ظ نأك لع لخدتو لولا نع اهب كنو عب بجعا يل نرعكلا يف تحاص ةارمإو .ةففش هت! لوحت وص دعو ظ
 ةلوق ةنمو ةددشملاو ةففخلا | ا ايدول فاو 0 ل |

 قس كا رات د وتل و وب : لاي هرضولاكدب .ديماطيشنلا |
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 ف لهق
 مر تتتللح 2 799 و وا كب جل ل ا

 ااوهو ديلا ةيحو هد ايه مويديعللا ف و | طنرعلا نمر يك أموةغالإو لارط ان طمرلا جيف

 باساب مهوو.٠ ءدلخيف عقونالف م مدمر هريغ ديرب .يرهوج ٠ .رديمن ٠ صيعل أني مريع نم أمهَولاقيوأ

 ايامنا ف ازك 0 ديف ولا ها يصاعلا رايي ” فاك لانو ناتو

 ةهود#ل اف 0 يع هد 0 طاهوأ مسي
0-38 | 

 هولا ةيةمقوا لماع ا قواد .مرلا ف ةعقوا اههوتا طاهوو طهر جاهلا ةطهَرلا + امر
 هيلع لخدا اذكب انالف مو |. غو فنعم اًمزال ل يعتسيو لفراق 0 هوو ديا

 ١ دات واولا لاطباب انا ١ لافيو . هب ةنظو ةمهتل | .ادبو مط .ضرع ايندلا ن ند يشر داني ناللف فوه
 || .اهكرت ةدكر هتالص نمو ها نأ فاعل نيانك واد دخن ن5 *هنارصتلاو ٠ ّففط انك ىلا هيغلوأ ؤ

 ١! هيلع لخدا اماهّتا اذكب هم او .ةنلظ اًمهوت اذك موتو هيخلا بنها خلو رسكلابةقاهولا ةلعو , ةسينكل
 | مسالاو ١ هقدص ينّدلش هلو 3 ا هب ةبظو ةمتلا هلخاالأا يش هل فهوي 9 ضوقو ”يفطاق اهيا اذكى

1 
| 
! 

| 
 ا 0 1 ع وشب منهتاف هع لاقيو. م سو ةيهمل ا ايتو ةسينكلا نداسو لءافوسا فهاولا» :عيترباميأا

 ولا 2 ينال كروب تياجافف تلات ع وباع ةفاهولاك هولا لمع هيلو ينهَولا
 م ود نم كيلقلا يف عنب ًايوردصما نجولا لسجتانالفو سالمون

 || ةييجولاةو 0

 أ(! املا كاردا اهنام نس ىرعلا ةبطابلا نياوحلا نم ريما يف ةنع دحإو لكم رعبا معلاو :اهتحضاوو
 د هقهو . متواخج اعاو ديز * ةءاهشكتاسوبملاب ةنا كا رح .ةرطضا افهوت مالكلا يف*زالف قهوتو . ا ىرابو

 :ةنع يارا ناب ةاشلا يف يفكتيل ا ولا ما قلل متلو 000

 عيباجلا قب :رطلا اضيا مثلا 00 5 ثريات بتاكرلإ. :ل اغفلايف اووتسا اًقهاوت |
 يفنالاو ةوقو ع ”فيليلجلا ليجياو مظظعلا لجرلاو جراي امي ةطودنا هيقرط يف 1 م 2

 تس موال د لاني“ مد مهو اهوا جةضو عي حرط لافي ٌدخوت ىتح ناسنالإو ةبادلا 5
 انعم مولا ب يعتيتت هم ماعلإو . يم دبال: يا كلذ ةيسرافل ايكلهو بر عموهليق. قاهو ١جقهَولا هقبع

 ان مولا ىلا ةيبن ةيِومولا# فونماو بانيتحالا همر: بهذ: الحم لهو لمزت ءىقلا كالو
 م مول ابكردملا يرحل نعم لع ءابلعلا دنع لهوي لجرلا لغو ٠ ّمَهنَو لثم ةريغ ديرب وهو يلا
 | دنع نم اًفرِص اعارتخا ةليخخلا ةونلا ةتعرتخا ام ىلع ًالبا فصيةيماطتلا لاق.ٌلهَووبف عزفو فعضالهو

 ميوبح ذل اا ل انليجر نع نوت ع

 املاعلا ءاروام ناب كاك ةسوسحم ريغروم ١يف مولا اهب 2 قلوا ةبج ّي سم ناك الهو ظ
 اة 0 200 0 يقلل مو ةيسنو ويف طلغ ةنعووبف لوو
 #0 نا وه عيدبلا لها ديعو . مهوار دصم ماهيولا .ًالاهيع الدوام طافي نال ةضّرع الهوت اوتو
 قبس ناسنالإةعمس اذاف بيرغو بيرق ناييعم ةلّلظفل لافي . ةئادتبإو هيغلا لوا ابا يتوسل
 أ تاهباشمملارثكإ كيرلا لكتملاداروبسيرقا اومفىلا 4 ةديقلو . ةعزفلا ةلهولا + ءيشلوا تأ | .رتأهإو لوا ةتبقلا ظ

 دعت هنأ ةيوطم ثاومسل إو ا يت انهي يقرا 2 لوا يار اهو دوقلدتو لأ

 ١15



 طهو 0

 ردضيز هولا *ةزاهولا يش ل اقي.هاسنلانم تاريخ د انزع 5006 1
 + ةعبرلا ظرخلا واولخلا ديدشلإو ريصنلا لجرلاو دش لع .ةنهوأم عاى ْ

 ظ هطولا دي دشلا هوت |وزهوملاو 0 لمع نمل هللا ةثروي ثمْلَع ءالعلا فرع يف ةيهومل معو

 .ةةئظظوَو 5 انهو 4 ةسب يتلا ارضع هللا ةتدورملع اج لع قمع دعم راشالا + هيلاو: .”يلع أي ا

 لاارمالا ف .ريسلا يف عرسإو اذيدش زاسترالفوأ لير امجلعأ
 اوم رالف سهاو * مملع لواطت هت ريشع ىلعو يزعل انا اغلا هوا عفطقص نوي 0

 شه ةراس اتالفو هيلا ف عرسإو اديدغ د ةططا ةتعولا |

 ٍدْيووأ .ىبلا 2 عرسإو اديدش د ويف كيتا ةّمدو انهو كوي هيغلا يف تَهو

 شداد 00 |تخ٠لبالاو. لقفملاة يشم ىشم نعمأ انور الإ يف ثهوت اقيدش ةمطو < داو ْ

 اسهاوت لجرلا َنماوتو >اًديدش اًرغ اهزغ وتيشم يف «تدتتا اناا اهون سمخل |ورادلا تيتو 1
 رشلإو رادصم هولا 1 اهات زان اًجشوت سمشلاو رانلا تدقوتو.اهدقوا جاها رانلا وا |

 3 الصلع سجولاب مهيب دسفا لاقي . ةميفلإو داقتا ولا دال رقما, اييظلا ماولنكو كتذقرعا
 ري ةينرعلل .ماعط اواو غلابلل لاسف جعَملا+ ثول ديدشلا جاهلا« هع نمثل ريغل وزال

 رسب طآخيو قّديو فقد ودارجا كلل ذكتعيهو سمخللو” يش زادلل لاقي 7
 ةءالفو . [فاجىتم امهوتلج .رلا شموت بشهو أدر دهرتوت ةدهماديهوت شارفلا هل ةمأو كه

 لقفل ةيدثم ينعي يا 2 ةضاخلا ضرالادهتولا بدت شارغلاو .ياتلتب

 ع 1 ا
 ا كل ةييدرع لا يتلا صفو دو 2 اودهؤلا ةدهولا انا اجلمتلا ةلباقيو

 نا ثيدحا ةنمو : انتعانطإو روادي دش ةّءطو/ يتلا ةرفخملا يبو كيئاحا ةربذعاهب مستو ضرالا يف

 ْ :لاضرالا ىلا ىلاعت هللا ةصهوةنجلا نم طبها ني مدا نيننالأ موي ةهاوأ *اهوودهو جوياجر ايف لعحي

 (اضحوو ضرالا ىلا ُهزغو اذينع امر هب ىر امناكينا ٍدِهاَم هيا مهئامسا نما

 اا + بج ناسنالإو ناويجلاو.ةخدش ةسار ةئاملاوم ةنم روع انيق ضو اردو ودق طعإ |٠
 ظ + هلكعمملا صا ولا# ضرالا نم َنآمطا ايوة ؛ رهو تيبف فوخملا نم عجبا يارهوزاق هَ .لوقأ

 ظ ضحوم ك1 . صهاوم ج ةصخلا م نصح وا ارهوت ل مرلإو هاتغلا او ليللارهوتو.ةَرهَو قب اردوت

 00 ءاصخملا ىنعمن م ةذوخام يبو ديبعلا .اًريجتم هيف يب املا هَرطضا انالفثالفو . رو عب
 ا ةماظع تلخادت يا قلما نضهومو قّلخلا ما :نتيتسا ار اههتسأ هت 55 ؛زهوتشإو ا

 |اقاوأ ضرالا نم ٌنمطملاةَّضهَولا -ضهو | ىلع سمشل | عقو شوت رهولا 2 «كرقيشتم يا قيمتسمو ا

 ءاطلابةطهو يف ةغل طفرع نمةضَهَوو هر دم تناك | ةماعلا ويمعتو .رابغلاك]بار طضا ةل ىرت ئح صرالا

 ظ سو بارملاو )أ طووثرسكا حو طب ا طهو |ياوت وعسر اذ لوك عطفا لج هر يعقل ةرعولاب

 | اكاد هنتر غزو يكونو ,ةنعطو راقوو قبه

 || هعردو | ةهركياميف ةعقؤإو فتم ءاوةنهوأو ةفعض ا اطاهيأ 4 هب رضو ةعفد انالفو :ةئطو ا رهو هزه ُةزهو ْ
 ا | .طهو عواطم اًطشوت طهوتو.ةلعقو !اهنم موقيال 01 اةنلخأر .رهوت * ةح اذك لعو ؛ اهعصق ةلقل او .هلي لققب'١

 ردم طخولا# ةديمشارفلاو ويف باغنيطلا يو ةيشم ةَراهولا + يلو لقنملا ريعبلإو .بّشوت دون ارو |

 1 انا



 نمقو بو

 رعانتلا لاق. حس امو انو مي بابذلا متو
 ىتح هيلع بابذلا و دقل

 دانلل ظن“ ينو ناك
 هرخ لم ةيفاخ يأ 5 ميول * دادللا“ ظنن

 بابذلا
 بري يذلا جتاإو فشلا نولا 52 نو

 اًيوص ثاص يا بابذلا نو لوغ ةماعلإو : عباصالاب
 ًالصتم اًداح

 0 اي ) قوي هوو يا ردالا يس لجرلا كو

 0 فعضو رف و ةّينو هَ ةياوو "انوو ايو و

 .”هرمش كلا نالنو . ةركرت انالذ موقلاو ناو وهف ايعاو
 | «لازيال يا انك لذي ينال نالقو: كرت افك نعو

 ةهضا كانيأ انوار. لولد 1 ينقل لا
 ردابي لو رتفو رّصق ايزرد دجال ال

 ىثعالا لوقو. اهب بع )و اوطبض ىلا

 وتحت ديلا عدي. الو

 نوتااب الو :نودطلا/ تلففأو

 ل 0277 ات كددلذ فاق اا اباذإ دا

١ 

 | سا زول درعا ا ولا « ”يلط ةرئاف يا ٠ ةنإو ظ
 ضال داو وليناب نارتو ًرما *ثض ةزفلاو
 رعاشلا لاق. يثملاو دوعقناو مايقلا اطر فعلط

 نما عير عقلا 0
 0 رمتام يف ىت مضل 7

 ةيلاللا يول * ولولا ضيا ةاَنَولاَم
 ًاكداك هيناتا نيولوك

 ,ةقانو.يفاولا ثوم ةّيبإو | * يرهوج٠ وبما

 هرم دتعلاوا

3 

 اولا ع تلدحلا .٠ داو

 ا هكنيلاو اًضيا ايمو جاجرلار وج رصقل ابان او ةزه
 ناستمو لكم اهون نا فس اهدا نتي

 ةيايااطبالابءانيراماا نحتاج يدور نك
 هأيا ”ةاطعا ةبدو ابهوو اهو بييالام ةلاهضو
 كاذو وهو انو باٌعوو يشأ ده همس

 ااميدو|
 لو لع دع ةمراأو اذياخبولاوب كلوب 23|

 01 ولهما مئالاو .تبيهؤ ل الإ 21 بوهوس
 الو كلو ةيررطملاو ؛طسقرتسلاو: ةدادؤتلا نبا لاق

 هابغ ةايثنلاو لام كفهو ل اق الف اسناد لوالا ىلا ىذحتي ا

 خد بماو ندا ذب ناوقو هجو ل لعبت دنو ةاودما

 ىرعوبا ىكحو ٠ ترياوحنم ىلا عسفنب ىدعنيف لحج |
 هدف هادف الب كبها قيباول طنا لاق يأ ةيارعا نع

 اوليق ٠ يءهرو : تك اوععفم ىلا

 يل امداخ تحمس ساسالا لانو ريحا ذ مالكي عم عيب

 لد يديس اي فتسلا اكو دقو لوقي ةمادلا ن
 ليل ل اقيو . يلح لعجا لو 000 بم
 0 ةيهوذ ةبهاور ٠ منين ار . يدقاو يلبقا يا يبه
 هاةيقبإ |

 1و نيد مط اوك هوا ةبطا يف ةبلغ

 ف ليقتسالوبو 000 ةيلك |

 به يه ايم را رعت ةتكبل] لح ىحملا اذه

 يناعج ياك ل

20 

 قع هبه ةيهوو عام تاب هش 0 فاي

 ةيلااجياب كلافمو ا حلو ةيهاو # نيه 0

 يذلا نالفاو. 50 نأ 2ك *يثلا نالفلو . هدعا|

 1 للود اع كلذ 17 : ماد ظ

 لاقي .بهو عوالم اباهما «يشلاا بهجاو :اضعب زمهتمعب | كنز
 بماو 5 +8 لون موقلا

 1 0 كا طا بهوتسأ ماو: لبق ىأ. ةبيعاق هد ةبهو

 ناك ولا ا يو يدااك ةبطا ند 8 نكران

 ةباهولا يف 51 هاو هلاوم ها .هاريثكلإو باهزول لأ ةبأ :اعقاق

 عم ديواهو 0 0

 ..ولا* ةيد بوهول| ين اهبرو تايه ج 8
 0 دحوم لثم ذا وهو جز مبا بصوموأ

 ناك اذا ءينلل كل ةنو .ارداق ادعم ءاحلا) باهر هوم اى

 دا ّ هع د ميلا لإ دير دي لتعم

 .ةيطعلا ماما عنبة وكاو . رم كما كماريسكب ةيهؤملاا

 كرعح عابتا ةث دح مالسالا

 ضوعالب نيا كيلمت اردو ردضم ةطأ* باهولا
01 0 

 ةحعقو تي احا :سيودوأل لع اهوتلط

 رحاشلا لانكم اي عتتتسي ليما يف ةرق
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 نسف

 سمعا

 مملانآشموو [فيوواضمو ضي قربلا ضمو

 ةرما.ل ات ٠ ميغلا يحاون يف 0 5 00 2

 ويتللا اهريما نم تقئاف مالسلا انلةف

 1 ةضيمو كازا اقرب ىرت حاصا ١ ١  نبجاوملاب اهومو الا ناكامو
 للكم يح يف نيديلا علك | ةءاعلاويراشا : ا ًاموإو هي ةكيوت هيلا 0

 لاطتسا نافونخاوبف غلا يجإون يف ضرتعإو عملاذاف فبات لكل اناا اكرام كيك ا ضا لوق

 فو اني ضرتع ناريغ ن١ ١ غلا وتو املا ظو | بهذ لاقي.ةيهانلا ةّمإوا*ةبوا ةماواةم'اوم ةمءاو ف
 00 ل اانا قرقلا ضررلا# ةيلاوم | لع كرم د ىلا ظملد ما عكاز قرذا نور
 رسكهيبشت ىلد تسمتإا اذا كلذكو رظنلا تقراسأ ةايالا # ةيحا دو ةيوغا يا ةئمإو يف عقو ل اقي ديز يبا

 ةراغا راغا ثالفو . قربلا ضاماب اياننلا او نأ ا ديلا راشللا للامر ةيبنذلا ده ةترايلوج أ اع

 00 ةيفخ | رطتملا ي وذ عم ايذات روكذملا ىنعب تاتكلا ةلمعتسيو

 ا 2 | ةنوردقيوأ 1 نع يملا ةطيرلا - كم

 أ ءاملا نم :ةعفدلا ةعمولا - عمو ْ رقم ثفورعم يأ تاوموم 2يش تمو

 َ ةايوطلا ردا مولا - 0 ظ 8 الاب 0 5 م 2ث

 7 ا 3 7 د ع انما وع 6 ل ماب

 1 ما يول كك ا ةّحولاو ةقر ملا 1 ةعولا 0
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 ا يش لجو ن 2-52 نمو نوكسعموا م دا اَدَمَو دموت ل ءالا تذ لهو

 0 اي ا 1 د علا ليف نم ردا مدع يف تيدن وأ جيرلا
 ْ ءيش لكنم ادّسَولا ٍهَدِيَو يفةغل ونحو بضغ وباء دموو.ةدمّوو
 (|ج امو راها الفلا ةاموللَو ا نخل يور لك ةدمرا 5 ليا هنو لادتصم

 امةيديءترإلا هتماقم نم ٌيريرحلا لوق ةةءو . يايا ينلا ضايبلا ةّذموا| نمو
 ا 1

 يارل اوملا كنبوجو يماعملا يف كريس عم ياعتلا ىلا كاعد |اَ روت اجراا ز 0 * هب عمر أ ير

 .تياوانلاو رواش يا .٠ 0 ىزاعي يل. يغالا 1 قوهو ٠ مايقلل 1

 ْ هنا ل لم ةعو اهو 0 ءازنلا دبع كرنب يا هنادرج ل 2
 ل ولا وا راتوالا رم ثرض حولا - جنو اخت ع ىذا هيام ملال

 ةيسرانل اي "هنو برعم .فّرغملا | دك اكتحالا يا:نس نم اهنقت تنكما ايئانةآرال
 ةقفاو ةحنارم ناو - خو | ةيارانلا رصتقاو 0 ا

3 

 ماع ]ريح دوقو <ورتوا +1 *| روقلاب ةرهاجلا يف دازو بيذ.هلا يف كلذكو ءاغا ىلع

 .ريسيلا ءيثلا ىلا اهب راشي ةلكعنَولا 00 ردا لكرب 0 يذلا ا :٠ سيم|ومو تاسموم ج

 رةياك :سسإ يأ و الف *لاذ د



 ا

 يل ىل او هل لأ لاقيو ٠لبولا نم بولتموهو كلأ
 ظ كلا وا فاقفلا كلل لرأ ةانعم لوةو.كاذك
 لاق ٠ ةدئاز كل يف ماللإو ههركت ١ هللا كالوأ ليقو

 رعاشلا ْ

 كواف

2 

 ا 7 مث كوأ كو

 0 نم باردا له

 | ديغناو ١ ٠ ك4 0 5 انعم يمعالا ل اق

 ابدم نيتبداه نيب ىداعف

 ياللا ليك هيرب اكو
 و قالا لفل ا ديزي نا براق أ ١

 | ةفؤصتللا نم ةقرف هيا ًالاو.ةعمصالا لاقام نسحاأ |
 | ةياذلا ةيِولوالاَو لوألا ىلا :ةبسن يِوَلْوألاَو ةلطيلا| |

 .دحا نوكي ن نااهدخا :نيينعم لع ىلطت
 |( ضيفا لالا ياك ل ةشلالا ولا نكملا يفرط |

 رادتصم لاول : ةيواوالا ليس ىلع ةيفرظ ىحاةثاَذ

 للا نم جولبلا تيترتوه هكيلا لما دو كان |
 | كلذ سكعو قرشملا ىلا ب هزقملا نموه“ تو دل لإ ٌ

 | كوت ردصد وا .يلاوتلا 6-0 هل لاقب كالا ١

 اعئابلا طرتشي نا اًءرشو ىل 9 4 وتلا ا /

 الب نشب ىلا عيب أ قاندي ىرغ اع ضرعلا عيب يف د

 ش دهاعي نا اعرشو.: لاى طق راو .لضف

 | تازغرازعأ ةّسزا:ة ةلعق ىج نأ هنا ىلع رخآ اصنحت ا

 4 توصلا ل دي ءاتغلا نم برض اياكم هل ةثاريف ا

 حءأو لولا تالا 2 م ل ةماعلاوأ| أ

 . هد لهو اًياغازأوت مالو 4 را .ةكيشلا موةلواتللا

 2 لك نيشلا باب ن 0 0

 |يل يلاَوَمو .اهروبدتو فاقوالار دا لون نم هب ىسيو لعافأ

 لوم ذاذفنا قع يبربلا رفع تناكةيراج اًلاَّرم وا

 و نع سانلا ينو ةكماربلا|

 تاااقف ”رعشلان زواع يف ةفل اخ تايبالا نما ابرنهج ا

ِ | نرد هاجروا دكاي تالق
 

 ا

 | ليولا انعم ليقو دهان : هلا كب راغيضششتلا

 ىتعلإو ”ديعلاو كلاللا كوكو
 ايلا نبا ينشلإو

 25 يو 11 9 نا ةلياع تتم |

 1 و

 يلو

 نسرخ اهنع حاملا ةنسلإو ادؤس
 نيح اهارت كنيع تيل اي

 لال حصن از هلل ال تارخ

 ةماملا دنع ل تالاولا دنا اَنهِلإو ليف

 :ذوخام تا ال اواء لد واوملاب

 ممرف ثراص

 .ةعب أتم. | نعم ةالاوملا نم

 او و
 ثنرلاو ولو تدخل نبأو كيرشلاو ليزلاوأ

 ٌ ناو ج ريضلاو ..ماتلاو

 3 ربالأو تيعكإو را راجع

 مو
1 9 

 511 بمحلاو 4 هيلع 2 معلما مدلل

 كلي نكجةيو وهل ايل كفأ ل ا 8و

 ديلي ةوقاانمإو

 ةنا بسحت نيجرفلا الكت دغف

 |همامإو اههفاخ ةفاخلا لوم

 هلوقوب تيرا هيف نوكت ترا عضوم ر هنأ ديريف
 0 ةرقبلا هذه تدخف لاق هن ؟مالكآا مت تددغف | ي

 قو نب !رالاؤلإ ن١ بلع لاق ناك ادع دتبامتمالكلا

 قدزرنلا' لوقو . ةفاخلا

 ةتوبع قوم هللا دبع ناكولف
 اَيَو 27 مم هللا ديعي 5

 زكر مخلل هلصا ملا هدر ةنالةصف ايلات لاق انا

 قيفللا ومو ةقاحلا الو هل ا ةقاع 2

 . كد ةثرب ل ةالولا ناك ا وااذبع قدعأ نم ناف | صن

 2 يق را 0 ناضل ةعنل | لوما لاقيو

 رخال ل اق صنت وهو ةالاوللا هالو هل نموه اّضيا
 تضج اذا يع لوم كفانا وا شرط الو ثنا د

 ىه ةهجو لكلو .ةرقبلا ةَروهيفو: تليق رختالا لاقؤ
 كولا ىلا ةبسن يولَولو وهو اهلبقتسنل يا اهيلوخا|
 انقوفح حزم يو ةيولْوكاو .دهازلا مالتنالا دنغو

 ةلادلا وع

 يارا هني ولم هيو :ةيولال]و ٌيولاملا لوقي
 !|ةارلللو ٠ هيلع 3و يذلا ةيضلا خي وكلو . ةداسلا يل
 كلذك وم
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 ردكلابو ردصلا غاب اواو 5 هب ماقو "ملاكا

 ا ل ام ل اجا ةرامإلاو أنما

 ضرالا ثتيلوو.ةيلع طلست دلبلاو . ةبخا ةيالو مكاو

 1 ىلع
 00 ذيسو ةي ةياونلا عيب ةنمو» هيلع الو

 ا جيلا يف ذخا بطرلإو ولت

 3 2-- ةرهظاًنالفو٠ ىأنوا ضرعا ءيثلا نعوأ

 ىلادو ٠ عبات ةلوو ة ةالاوم نيرمالا نوبو «يثلا ىلاوو

 ران انالذو ٠ اهزيمو ضعب نع اهضعب لزع ةمنغأ
 اانالفو ٠ هيلع اًملأَو ةلعج اليا رمالا الواو ٠ ةقداصو|/

 ودا م نور ا ميلا ىلع
 هئاتبل | ذاشوهو ٠ فورعلل *هالوا ام بجعتلا يف لاقيأ
 0 هيأت ايلوت رمالا ل كونو ةثالثلا قوف 3

 .ةكرتو ضرعا ةنغو .ريدا ابزاه وتو: اًيلوةذختا اًنالفو
 | الاوت ,ايلاونو : جالا يف نع الإ كطراأ كلو

 | لع قوتسإو , انباتن يآ نارب هيلغ ىلاوت ل اهي. هبات
 | هيلا نالف لع ىلوتسا ةمو : ةياغلا غلب ةاينسارمالاأ|

 ل مسا يل ولأ 9 ةنم 5 ةبلغو هيلع ردتقا

 يلي ةنال اهكاحو اهيلَع طاستلل ةيالولإو دلبلا يلإو
 كلا ةكلولا + هال ح يملإو رمالاو ريبدنل ا, موفلا

 ةلصاح ةيكح ةبارق اًعرشو . برقلإو ةرصنلاو ةبحلاو

 | ةلقج ةلوت رْمالا آل 00 ترطم لوهجل

 يلو

 :يلإولا اهيل طاستي يلا دالبلاو ناطاسلا او ةرامالاو |
 . سنن نع هآنغلا دنع قحاي ذبعلا مايق ةيفوصلا دنعو
 ١ ىأ ؤاتيغلا ام ريغلا لع لؤنلا ذيطت ةآبقنلا دنغو
 اندعابت لاقي برقلا لولا + ةبارفلا ةالولإو ةّبآلَولإو

 |يسولا دعبوا.رطملا دعب رطملإو برق دعب يا. لَو دعب
 * امم ةبيرق يا يرا د يو 10 ع ظقس لاقي | ين

 ةيلوأ جي دولادعب رطملاوارطلاا دعب طةسيرطاا"يلَولا ٠
 |. و ةيدصلإ ا ٌيِوَلَو هيلا ةبسنلاو

 :كب ماق اذا هيلو نم ٠ لعاف عب ل يعف'يلَولا حابصملا ينو

 لاق لاف: ةآياوا عدجماو طونما نيذلا ْنِلو هللا ةنموا

 دقو" هاو وهف دحأ رما يلو نم لكو سراف تبا 4

 رصانلوبمل ا نبإو قينعلاو ىلا ىلع اضيا ةيِلَولا لطي ٠
 0 قيدصلاو بسلا ظفاحو

 ضعب ثعمت ديزوبا ل اق.ةيلوي لاقيف ءاطاب ك ثني
 ةكايلاوإو هللا تاودغو' هللا تاّيلو ره: لوتي لَ ُّ

 عيطلا قح يف لوعنم ا حلولا نوكيو . ةؤادع

 نيدو ا دنع ةيلولاو ٠ ىهتنا. هللا لو نمأللا لاقمف
 قوايعتسيو ئراصتلا دنع َنسيدَتلا لباقي مالسإلا نم

 | فطللا لوو معنلا لو نولوقي بحاصلا ىنعمب ؟يلولا|
 || + كلما ثيرو مثدنع دهلا كوو . 000 يل

 ام وا امتحتام وا ةعذربلإو برقلاو هيلولا ثّنّوم ةيلولا
 | ةقلطا دقو . نالف هاَلَو م لاقي ةال|وملاوا قتعلا نم
 و لاقو .ةل احا هذه بيسب لصاحما ثاريملا ىلع ةايتنلا|

 | قيع ببسي هرملا ةقحتسا ثاريموهةكلولا تافيرعتلايف

 .ىلإوردصم هالولإو .الاوملا دنع بمب وا وكلم يف صخش ٌْ
 | ةعباتم اًءرشو.نيعباتنم يا ءآَلو ىلعو الو إو*اجل اي
 لوالا وضعلا ٌتفجيال ثيحب ريهرطتلا يف لعفب لعف

 ارتأ ل اعفا نيب لغتشي ال ن ل كل ل ع

 د ةيالَولا »+ ةبارقلا كلوا + اهريغب ءوضولا

 3 ند تاّيآلَو ج يلاولا اهيلع طاستي يتلا دالبلإو

 :ةرصنلا فان ينج قحاب كار 2 و ةلحإو ةّبآلو

 | ةطخا ةّيآلولإو ٠ ةروكذملا ةيارغلل لولا ارش *: ةيآلّولاوأ|

 ل

 : ابيحاصربقأ

 |[ح ةنيفسلا راعتستو لاري فيصل تاز نم ةآرالا بخت
 ايالبل اك هموقو . ةبيرق يا ةيلو رادو :ايآلوو تاَيلَو

 ىلع سكعت تناكيتل | ةقانلا ىنعي اللا دس سلا
 ” يشأ ىلا اهسار ىلع ةيلولا جرطل من

 | بكوكلا نوكنيروجلا 0 ىلوتسار دصم ةالأيتسالا

 | لع نيهل اوهاعرشو لو 20 ةاليإلاو 3
 ةعبارا' كعماجا ال رللاو لفم ةنّدم ةحوكيملا ءط

 ىه لاتي ليضنت مسا 30 :و لأ وركق لثو رب 0

 ولولا ج نايلؤألا هانثم سدجإَو قعا يأ هب َل
 كولا جن اييلولا ”انثم ايلّولا ىتالإو . يلإ ا

 أدق ءانعم رديعوو ددمع ةلككلل كْوأو ٠ تاييلولاو



 يلو 9

 ازح مولاو لولا |

 خللا .اراعالو اميلي 90 خاوتسم لجر * مد
 مدلا هيف قسيو بلكلا هيف غلي ةانالا علو

 لادباب اًنآلا و اقالوو انْلو فلي قربلا فلو
 + امم ل ءاج ايلي مونلاو . عبات اقياوو ةزهوزولا
 دج هب ل هيلا ىزتعإو هنأ افآلوو ةفلاوم ةنلاو

 اعم مئاوقلا عقل 0 نم برضو ردصم فآلولا

 عيا 00 واوا * اقآلو سرنلا ودعب لاني

 لاقي ٠ لاو فيولا * ناعمللا

 . ةّيماع وا فيلألا فيولا . فيولا سرفلا و دعب
 فلإلا فلولا كلذكو

 ةنعط عرااب اًنالفو . عرسا لَو قلب لجرلا آو
 كدكلاو رشلا قو: هب ةبررض فخلايو 1

 ملا ةنونلت وارودلا ةروس يف يرق ةنمو ليق .ّرهثسأ

 لجرلا ادب ذكلا نص ايلا لاق

 قوأ ًاموهف قلوألا ةباصا نيلوهجج اًناليا ا هلأ

 ةقانو . ظزيوةدش هيف ةقادلل 8 قولا * 6

 نبلو قيقد نم ذي كءاعظ ةةاولا * ةعيارس يا قلو

 رعاشلا لوف ةنمو ٠ ةيبشوا تونا ىت دولا * نومو

 فصي شعألا لاقو  قلوَأ سا بح نم يب كلرعل
 ةئقان

 ايتاكو ىرسلا ٌببح نم 22 و

 و نا بتاط نماجإ
 . لوعنم ىلع قول أ وبف لأ ىلا ل
 اذه نم ةامج نافولوعُت لاثم ىو اًضيا لاقي

 يفو.ةملولا لعا ماليا د 1
 0 م ناك او 'ملوا
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 دي لبحو دوتلاو لدرلاو جردملا
 ءىش مانت هولا # انلقي الك ا ىلاري دصتلا نم

 عنص ماعط لكوا سرعلا ماعط ةميلولا + ةءاتجإو |
 0 .عوجل ذي م اعط لك ليت اهريغوا ةوعدل ا

 ٌعالو ج عافجإو ةل ةلصو اهنال لوا وهو مولا نمأ |

 دنع حايصل أب ةنوص عفر اًنلوت لجرلا نوت - ناو

 بئاصملا
 ىأ نزح اَهَلَو ةلْؤيو لب ةلَوو لب لجرلا لَو

 ل انيالا ىلع كلو ةلاوو هائل ر نم رح لح حو
 ىثعالا لاق .ةةلاوو ةطاوو دلو و

 ييلجت ىلع ل , امو تابقاف

 اقذف هلم + فاجن هيو دجولا ةذش رع رق كالخو

 .اهدلو نيبو اهنيب قّرف ةآرملاو .هلَولا يف ةعقوا اًبماوت
 . اطإو ليال يا . اهدلوب ةئلإو هلون ال ثي دحلا يفو
 اماليا ةرملا دجولاو نزح هلولو ايابسلا ف كلذو

 ىنعب اهالثا هلثإو ميو لجرلا ا اًذاو امراع

 ل ل لد هياقعب بهذ انالف ذيبنلا 2 لَو

 و ةلاولا ”راهلولا + ةلقع برطضا امالي أ

 لأب ةعسا ل امي: ءوضولا يف

 و يدأو يف عقو لاقي .كالملا لو 6 ناطَولا نم

 لاق . بهذف ها ارعصل | يف لسرأ املا لوكا هلو

 نجاَلا

 هلوكلاو ٠ ديلا ك1 نرم يفت وروبا اورو
 ءاليملاو.مريخت 9 :راسنالا هلوت ةالفلا ١ هليلاو.ت وكتعلا

 تطو ةندتف اذان لحلب برت ةقانو ةديدشلا ميرلا

 اهدلو ىلع عزجتإو نزحا ةديدش يا اهالي هاق٠ .هيلإ

 م 6 00 ينام جأ

 تك!انر»# تلوكا الاول و ةلولو ماركا كرم
 ءاحاقلاو و دعم ل !ىلول| #3 كيوم نوفا اليو
 ركّدلا ٌماطإو ليولاب

 لوالاوبسحو برض باب نم) هيب ةيلووهآلَو

 تسلج لاقي . برقو ةنم اند ايلو ( لاعتسالا ليلق

 دعب يفانلا لوصح لولا لاقيو. ب را يا كل ف

 #0 ةيآلوو بالو هيلعو <يثلا دإوو ٠ لصفربغ نم لوالا

 ذ ءاللأ بص 2 يرغب
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 علو

 باالب نإويحلاريصي نا داونلإو .رخا رعاش هيلا ةقبسي

 ”طيصلا فاك ارلا د1 دان ووربلا لت
 داومو .دِلاَوَم ج اهتقوو ةدالولا عضومو ر دص.دلوّكإو

 ةدالولا قو دآلبملاو .كلذ ذديعو هل هند او تقو ”ينلا

 .لوعنم مسادو 0 ا اوم ج جيسملا عومي هد ا

 .كلذكدأو م مالكو . ضحمربغ 0

 3 ضال" يلرع راك لك تايلكلا يفلاقو ا

 ىبف كيرحتوا كراكسو 4 كرتوا زم ةماعلا ةنريغ

 |١ برعلا دنع دِلَو نم راظملاكدولا ضيا لاقو رم

 مالكلا نرم وهو 3 كد مدالو ١ عمأشنو

 ةدلولاو ٠ لطعتنم يا 0 ا يهنأ و

 ا :داو برعلا نيب ةدولولاة ةدلو أو. ةلبانلا

 كاقبط عب عبرا 3 نعش ]و مغودحل ةارعشلا نمو ءيش

 1 ءرماكمالسإلا اوكردي مل نيذلا مو نويلهاج

 مالسالا كرا د يذلا مو نومرضو رانعو
 قدزرفل اكن 1-1 اوهدو٠ 0 ناك 1 د

 ةدلوم ةنيبو .ةيتورلا نبأو يرعملاكنوثدحمو ٠ تدرحتو

 ريغصلل لاقيو لوعنم مدا دولوملاو .ةفقحم رغ يا

 رييكلل كلذ لافيالو ةدالولا نم هدهع ا 38

 املا ٠ نع دعل 0 نود 1 ئرطلل يح

 تابنلإو 2 50 دنع ةثالنلا ديِلاّمكإو . ديلإوم

 ناودحنأو
 ٌتالفو . يثملا يف عسا اَنْلَو لي لجرلا ذلو

 ذآلملا ذآلَولا # اعيرس كت
 ما 0 5 سلت لبألا 201

 0ع ةناخ االف ثالفو ٠ سولو بوه : اهريس

 0 ثي + 0 ٠

 0 1 ةعيدخو بخ فإ | ا وشلون

 ككذدلا

 اواو مَلِب كيلا علو
 ١11

 لتقف طوطخملا تدرا اذا ةبورل تلق ةدييبع وبا لاق| بط

 غلو

 ْ .ةسبح يأ ةَعّلَو ام يرداامو . بهذ هتحنو. تا

 الو ( واولا فذ أي د ةمو) عل علوي 0
 هه عولولا مسالاو٠ اديدك هب قلع 1 هوس 2

 .ةنلي 0 اعيلوت روثلاو نوذربلا لو *رددااك
 جلوأو . ةصرحو هب هارغإو ملوي ةلعج اءاليا هب ةعلوإو

 انالف 5 وهف انيدش وب قاع لودجلا ىلع وب
 ىاوه دعا يردا الف ُهرما ىلع ينخ يا اعالتا ةعلاو

 .ةخل ابمايلإو علو. ةّلو املا و هل
 ام يرداامو» عل اولا ثنّوم ةعلاولا دع ميظ - بذكي ا

 ةملإو ام سوماقلا زن ضعب يفو .ةسبح ام يا .ةتعلاو
 ٠ هيلا ةَعلّولا + بّدَكلا عْلَولا + ةلعانملا باب نم
 نولي و راثلا نم ةسبنلا يعج الهتعتي ةماعلا ضعبو

 + هيدسبال ام ملوي ثرم ةعلولاو .اهلغشا يارانلا علو
 سوماق هي لوألا *هئاقيق يف ماد ام عْلَطلا عييلَولا | سيقل

 يا بالا ملتوم لجرو ٠ عحوألا فيرحت كايترف | نم

 | |يرهوجا لاقو عيل 000 2 ياعلومروثو نوذربو . هعزتنم

 ةيؤرل دشنإو .ىّلبلا ةلاطجسا عب ءودلا ناالا عمم اك علوملا
 اك ماش خل ظطوطخ ابو

 قبلا عيلوت دلجما غي ةناك

 .(جحت لاق امعاكل قف ىكبلاو داوسلا تدرا اذإو اهناك
 أ .قهبلا عيلوت كلتو كاذ نآكت درا لاق م يجو يف
 ْ زف جتورض ةبادلا يف ناك ك اذا ئيمصالا لاق لاقأ

 ْ ا ||نوذرب لاقيو ٠ عيلوتلا كلل ذف ىنأب ريغ نم ناولالا

 حلي هبو 0 كلا فو دانالا يف ب باكلا غلو

 اعلَوو اًعْولوو اًعلْوو الو غلوبو غلب خلوو غلابو
 هيف لخدا د آ هناسل فارطاب 00

2 
 تكل

0 

 اغالبا بك ل 2 5 جابو
 درا لا الم اراب داتا ذل[

 ولو



 فل 6 7

|| 

 . ليرلا ْ 8 ١
 | ةرالا يفر تعبت فيك ةيلولا + سولو درفملاو لسغلا

 0-2 اضعب مضعب دوو ودأك اذلإون | هلام لو + اذه يف كاذ نموك اذ يف اذه نم ديزي يأ
 سانلا عماستيف ةدالوأ ٍضعبلاو ةايح ف ةلعج ياو

 هيلا ]ضّوِف مالا ه هبلاو اوو كل اوس نع نو دعقنيف

 نإ ا اًجالْبا ل 06 هيلا جونو ناندأوبوأ 0

 فراَغمو ل ا لاو

 .لوو جالوا ج يداولا فطعمو وربغو رطم .ن»
 + ةيلو ةجرخ لجر لاقي. جولولا رينكلا ةلطولإو
 ةرثك ٠ 00 جاّرخ نب جلود ةغل ابلل لاّعف جالولا
 | كتصاخو ةناطبلاو او ةليخدلا | ةَجماَولا اولا #*يعسلاو فاوطلا

 ل كيارع م ا هنن نما[

 هلوسرالو رثلا نرود نم ذخني لو ةءارب ةروس يف ةنموأ

 لوقو ٠ مج قيصل يأ مو دعف# علو نينمؤملا الو

 يا نيقشقشملا ةلو و . ةيرودلا وتماقم نم يريرحلا
 ةلصإو باقعلا جرف ثا ا # جولولا نم ةليعف لخدملا
 لوكإو ٠ ٌمْوَولا ةلصإو ٠ شحولا 3 ولا

 وم جب للخدملا
 لَو * قيطيال ام ةلج اكو 3 و

 ةمعَو ةدحاولا ل ًالجمإو رئارغلا حتالولاو
 را * تّلتبا اخاليتسا ضرالا تنلوتسا- لو

 يول  ناتكنم بوث خلوا * ةخِرَو يا َةخيَو
 يف ضرا*ةَحرَو يا ةفلو ضرإو .لحّولإو رئاخلا نبللا

 - سبا

 ةخرّو يأ . ةخلا وم

 5 لادباب ةدآلاإ و ةدالوو اَدآلو دلت قنالا تدّلو
 .ةدلاوودلاو يف. .اباج تعضو المو هد لو ةزه واولا

 لادا

 اهريغوا ةاش ةدالو تيلوت اذا اذ كو. اهندالو هوان

 دنا ءيثلا نم هيشلاو .”اير دلولا دوو اهدّلو تلف
 م ١ لاقي اكاهدال و ناحل ةرلا ثدلوأو نم
 جدلوم 0 ثعضو ةاثلاوةةداصح, نام أذل عرزلا ||

 او دلاونو ةنعًاشن وريغنم هيث دّلونو ديلاومو دلاوم|

 ةنالف ةلباقلا تدل او * دلو جدْوأَوو ةدلاوو

 ٠ نرودلاو ج بالا دلاولا * اهلبخا ةأرملاو ٠ دلولا
 دلو ةاذو:بيلغتلا باب نم وهومالاو بالا نادلاولإو
 دّلؤلإو دَلَولا * ثادلإو جمالا ةدلاولا * لماح يا

 رَمَدلا لع ىلطيو *يث هدلو ام لكدأو لاو دلولاوأ

 ةداوو دالو ج رك موهو عوبجلاو ىاملاو ققئالاو

 دسأ ينب 0 نعو . دوو ةزهواولا لادباب ةَدَلاب و
 .كنباوبف هب 0-5 يأ“ تليتك د كدا

 سانلا ايا ياءوه لجرا ادد ىأ ١يرداال برعلا لوتلو |

 كلم دلو يذلا وهو برتلاو ردصم ةدللا ا

 جوا .مانثم»يب رت يا تدل وه ل اقي .دلو ةلصا ا

 تاسلال لودي وزعت انو ريغصتلاو .خودل و كلدل

 تقو ضيا 3 برعلا ضعب هيف طلغ اكنويت دلو

 حو .دلولا ةريثكلإو ةدلاولا اغلا ن.دّولَولا*ةدآلولا

 تانإويح ا نم دلي وضيييايفاياتك ف نصان اظحاجلا نع

 ناتبلك لكك لاذ يجي ”يرع هل لاقف كلذاف عمان

 3 كل دجار 8 ضو ومص لكو ٠ دوأو نوذأ 0
 قفرلا ةلقو هانجإو جتكبو رغصلا ةيدْؤوأ ولا * خم ص

 جدبعلاو ةيصلإو دولوملا ديلَولا + نايبصلا لعفك
 . هديلو هسداني ال ثما انه لاقيو ..ٌناَدْلوو هدو

 دم يل تح ب واخت شابا شل !او ردخلا يف برص ض

 للعو او ارجز هيلع عاقل ءايشالا ٌرعا ىلا هديديإولا | ة

 اذا سرفلا نال ليلا يرج نم ةلصا لاقي جاحتلا

 مث هت دازتسال هب حاصي نا ريغ نم عا اداوج ناك

 ديلولا ماو .ريثك يش لكاو رمظعرما لكل كلذ لي
 ييلاوا ةّمألاو ةّيبصلا ةَدْيَِولا * ةجاجدلا ة 07
 ةدولوملا اضيا ةَديِلَولاو .دئالو جربت نا لبق فّصوعسُ

 لج ءاهغثلا دنعو رالصم داليتسالا * برعلا نيب |

 054 كلتو دلولا ءاصحا نيكس وهو :دلوا| “ا ةمآلا

 حور داصلا) لعنلا ةلزتسلل ديِعو دلو. ر دضم, ديلؤتل)و
 .دبلا ةكرجب حامنملا ةككلا لعف طسوتب لعانلا

 مص و 23 ةلياقب ءادتبا رعاشلا أبن ١ ءاغلبلا دنعو

 آ ١ مه



 يلايللا فصي ديب

 ةتينلا يذلا ةهربا نيلغو

 لكَوم ةفرغ قوف دلخ ناكدق

 . كبأر ىلا لوكوم رمالا اذهو دحوم لثم داش وهو

 هيلا ضّوفم يأ

 ( مااا يا )و. ةعفو نزح ايكو كيك
 فاكلا اردكب يلع مالسلا ن ماي يا مالسلا هد

 - وو هدأ 2 لجرلا كو موو * ميلع نر

 ع اما رحل ىل رولا 5 أ
 ةخالعاو ل وماقلا 5-1 .ةعبسملا ة ةضونلاو ةّركلا ةّيكَولا

 روقوملا لثم مْوُكَوَلا *نضحأطخ وه ليق . ةعبشملا
 .سلج نالفو اًديدش راس و نكي لجرلا نكو

 نكار وهف .ةدضح 5 ةنكي ويلعو ةضيب رعاطلا نكوو

 1 اهود لاح دقو ىلس نرد

 1-2 ٌنعاضيب ىلع ماح

 . ةنكأو ىثنالإو سل ! اجلا نكاوا ادنكت انو لجرلا نك

 ءاسنركذو ساش ني ورع لاق

 اهقوذ فرشا مودل اكن عظ نمو
 لمخلا ىلع تانكو ٌلسلا ةابظ

 جداوملا اهب تنطو يتلا سفانطلا ىلع تاسلاج يا
 نكَولا * ل اهلا ىلع بصن تانكآوو عضوم مسا ثإسلإو
 يدصالا ل اقو:رادج وا لبج يف رئاطلا ُنشعو ردصما

 اوإ يف ناكأم ءارلابركولاو سعر يخيف رئاطلا | ىوامنكّولا

 ةّلغم رئاطلا 3 و * 1512 نكوو نكوا ج رع

 لو ةكألاف ل رفا !وتفك نيف وو

 تانكوو تاكو ج تعقو افيحر بطلا عقاوم مدل

 ةنكو ةتنكومو ربطلا نكوم * نو تاكو
 مايخلإو . اجرح دتم ىشم ةكوكو لجرلا َكوكو

 ص لجرلا كوكوت * رف برحلا نم ٌنالفو .رده

 * ةيدم يف جرح دنلاو نابجلا ك اًوكَولا * كوكو ىنعب

 نيتيلالا ةيظعل ا ةكاَرحولا
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 جو

 * ءاكولاي اهّدش ( ياي) ايو اهيكي ةيرقلا ىو

 .لخب نالفو 0 و ىنعبتاكيأ ةبرثلا ىلعو ةبرقلا ىكوا
 يدل قو ادبط لع قارانيلع واف ءانلأتب لاقي
 ا لي اع اليوجا جوزلاو افلا ركوب .ناكفا
 10101 فاطم لاقي: نلكا دعب ةاقسلا كري اك
 .كنلح كلوا لوق نموهو.ةف يوي ةناك لكتب الف تكسي
 || .اهش تلاتما ةقانلإو .ًالتما ةاقسلا 4 تكسا يا
 || ةبزتلا طابر هاكولا * وجنلا ةنم جرخيال ناكنطبلاو

 |ةيسو .ااكو ووحنو ءاعو نم ةسار دش ام لكو اهريغو
 ظ ادق لد اهصافع ظفحا ثيدحلا

 هيلاو *”يغلاو : :عرسأو لغد ايل بل بلو

 للا ابيدغ اوت ىقتالا ت تيلوت * ناك ام اْئاكة صو

 رعاشلا لاق هيف لخادلا ءىثلا لا يف بحانلا اولا
 مرايد يفايلاو ريع تيار

 ضع هوه باندا تلا نسفاو

 ةعرزلا قورع نم تبنت ةعرزلاو ا عرزلا خارف ةيلاولا

 ماسنو مدالوا مخل امغلإ او رقبلاو موقلا ن نءو كلوالا

 ىنعم اًناليا ةنح يدوب اَنِلَو هناي ةّح ةنلو

 ةنلو

 أيا . ادع نالفلو : ةيرض اَنَلَو ةنلي اصعلاب ةفآو
 ||تنا هكولمل لاق يا .هَجو رالفو.. ةفيغض ةدع دعو

 | يا. ثلإو ٌرَسو ٠ لعاف مسا ثلاولا * توم دعب رح
 8 عشا 0 يا ..ثلإو تعا 0

2 
 0 عيا كالو 0

 ذب ذيبلا ةلضفو رّثثملا يف هلا ةّيتبو ةعيسدلا يف
 ٌديرلارثإو فيعضلا دعولاو ءانالا

 .لخد ةبو اجو جب تبيلا هيو تبيبلا لو

 * جولوم وهف.ةج ول اب بيصأ لوهجلا ىلع لجرلا وو
 ايفو. .ةلخدا أت واولال ادباب اًجكنإ همن اًجاليا ةيلوا

 . ليللا يفرانلا لويو رامملا يف ليللا ج جوي 1 1 ةروس

 ثلَو



 لكو

 مكَو

 مي قكروت دم !ةلاة سو: رينا يا عكر دبع ولاقامبرو

 1 ١ نينا يا عيكولا هكقسلا مكيلاو .يش ةنم ليس
 9-5 ج ةثار 2 ةعكيملاو

 اني افكر نذر: فنكي ةللاو مسالا
 اذا تيبلا كلاذكو . ًاليلق ًالياق لاسو رطق نكي
 00 لوفي ةماعلا ضعبو. ةئتس رطق

 701 راما هكر +مأو راج الامان

 بر ا يف :نكوو فاكر هيلع عضو ادبإلا ىلع افيكات

 تببلإو هاأإو عمدلا قكراو :ةضراعو يجر لا
 تك ملاهي قو كاكا تفك يف اقاكيا
 +ب |ويلع عضو ميت ةغل ىلع ةزهواولا لادبأب اًفاكيا راما
 : .اقلي ىتح هل ضعت انكوت نالفل فوتو. فاكآلا

 انكوشكا ممرومأ يف رظني و مدرعتي يأ .مط تا فكوتي وهو
 نزغ ةيانكو هو ”هرطق ىا'ةفكو رظنني ىلا الا

 ا اوفر اًتكاوت اوذكاوتو .ربخ ا رادقتسا] اقياكرومظلا
 * ةنايرج عدعسإو ةرطقتسا اًقاكيتسا هلا تنكوتس إو

 فكَولا * راها ةءذرب فاّكإلاو فاكّولاو فاكولا
 لبجلا خسو بيعلاو ردصم #فكولإو .عطنلاو ردصم
 ( فحصت هّلملو ال اب قّرَقلا سراف نبادنعو ) قّرعْلاَو

 نوكي حانجلا لثمو ةّدشلاو ليلو فعضلإو داسفلاو
 ثي دحلا يفو .فاكوا ج تيبلا فينك ىلع
 الكر مهْلَع ا تانكلا نيذلا يا. فكولا باحا

 2528 ةقان *« تبببلا فاكوا لثم مهتوف تراصفرعل |

 ةريزغيا| |
 كو ٌكَع ةرزأ وزتُئإو .ةعفد 5 كو

 1 كشك عيف رك

 رمالا هيلا لكّوو .هيلا لستسا ًالْكَو لكيشاب 57
 17 ىقنتكأو هيلا ةضّوفو 0ك 214 1 و ١

 ةغبانلا لوقو| |
 بصان ةيسمأ اي ميك

 ءادهشل | ريح

 لكو

 0 اوكا ءيلعب هيساقا ليلو

 5 و غربتلا يف ترتكاةيأنلا تلكوو ٠ يعد يآ وجا لوألا ايا 50 50 ىفنالاو
 ةبادلا تاكا أوو ٠ ةلاكولا مسالاو ال كو ةاعج اليكوت

 موه لتكالاًكوو 31 [وم مونلإو .زيدلا تااسا الاكو

 ه0 لَو ىعب لاكي , هللاب لكواو رضع ىلع

 هيلع ديدعإو ىلا ملستسا ملا ىلعو .ةلاكولا لب

 يثو .ريغلا ىلع 55 رجع رهيظأ رمالا يثو.هب قثوو
 ديا ةىياوش اداب ةتئلاوه لكوتلا تانيرعتلا
 سن رثكأ يفو | اولكاوىنعبالك اوت موقلا لكاوتو.سانلا

 51 دجوي الو آل اكوو ةلك اوم ولك اوت سومافلا

 لوق ةنمو .اًدج هودعي لو ”وكرت سانلا ةلكاوتو . ىنعملا
 قو مماوغلا هاكات رانا ارك قضي كالطفل نإ كيب

 10 | غاوق ال يل ( ماونلا ةلككوت نحنل ا
 قثوو ديدعا نالف ىلعو ٠ بلا مستساآل اكتارشا 0

 لكتي يذلا ليلا ن .لكاّولا * ٌنآلكْتلا مسالاو .وب
 هل اولا .برضلا ىلا جانحيو ٍوْدَعلا يف بكار ىلع

 دامك ضيوفنلا ىعمب ل نم ل ةلاكول|

 .بيسملا ىلع بلا مسال اًقالطا ظنحا ىلع قطا دقو
 ورز دحا ةمأقا قارا ىلا فرحصتلا ضيونت عرش

 .يعرش كحل ثوم يلعم ٍيعرش فارصت يف ةماقم
 لع روسي رصم لهاو .ًاليكو سي ريغلا كلذو
 + تال اكو ج ةلاكولاب مهعتمأو فكيرفاسملو راجتلا
 * هيلع لكتيو وريغ ىلا هرما لكي يذلا زجاعلالكّولا

 0 1 لكلا * لّكّولا ةككّؤلا

 قعمب توكيو قثالاو عرج نو 5ي دقو هيلا لوكوم

 ةنمو . ىلاسعت هللا هب فصدوو ظفاحلا ىتعب ناك اذالعاف

 يذلا وه اًعرثو .هّاَلكَو ج ليكولا منو هللا انبح

 يل اولا لكَ ةياد * هلكوم زجل وريغل فوضت
 ةلكَولا ةلكشلاو . ل اكتالا ن. مسا نآلكشلاو .اط عقال
 ليكمفو : ةليكت انريكمتو اولا : :نلاةل ديم ةلقإو
 فّرصنلا يف وسفن ماقم ريغلا ةءاقا اًءرشو 0
 لاق.عضوم مسا لكّومو, ةلكولا لكارناو .ةكلي نم

 5ر١1١



 سكو

 انلا دوما ٠ بيشاعتل اكأط درغمال هنا رهاظلاو |
 ريسلا يف ةيثانلا ةقانلا ةدككي 38 .رمالل ٌدعتسملا

 ا! سيلووبدي عينج افا بدرض اًركوةركيركو
 1 ااخدوا ركولا ىلا 5 ارْكو رعاطلاو كول

 ارك *انالإو ٠ بثو ( بصلإو سومافلا يفو ) يظلإو
 هسركو تناكةقانلاو .ةراكولا مل ذختا بابحاللو.ُهآلم

 ةنطبو نال ركو * نيرغلا كل ذكو يَركَولا تدعو

 ركل را كاما راكيا و اركوت

 .ةتلصوحتآلتمارئاطلإو كلي ليما ارد اكو اركوتو
 | قنعو ردصم رْكَولا * اًركو ذختا اراكا ئاطلا ركتإو
 4/١ دنع اهعرضأ تك نيار ؟اطلا

 ادكولاو 7. لو كو دا معلا اب ةكعلا

 6 8 ىَركولاو ركولإو اضيا

 .ىَركَو ةأرمإو ىّركول ولاورثولاو دعيوه لاقب

 اناس ا 0 ىلع ءطولا ةديدغ
 ج رعاطلا نعل رثّولإو ةّرملا ةرْكَولا * ةميحل ةريصق
 ىلا ةَدَرْوَكلا ةركولاو .ناينبلا غارفل لمعي ماعطو كو
 راكّرلا + روكذملا ماعطال ةَركَولا يف ةغل ةَركول وكلما
 روكذللا ماعطلل ةركولا ةريكولإو ريكولا دم هادعلا

 و. ةركنك ةعفد ارو ركبة
 ىلع دي 9 ليقو . بفكلا عيجي ٌةبرضانالفو
 . اهلم ةبرن ةبر هلا زكوو.٠ ةكل هركو ىاسكلا لاو هنقذ

 كوت ٌردلل ركون الع ٌنالفو. ةزكر ضرالا يف خرلاو
 اة ا ا حاقاو

 ١ نالفو ٠ صخن 56 نكي *يثلا سّكو

 1 ليلا كوم ىدعت الو 0 .ةصقن

 املا ىلع هلام سكوف لوهجما ىلع
 رجانلا سكوأو ةدقت هل ايف ايكو هلو دع هلام

 . مولعملا ىلع هَل ام سكواف لوهجلا ىلع اساكيإ هنراجت يف

 ردا يأ. مو

 | لوذدو ردصم سكولا * ةلام بهذف رسخ كيسأ

 وأ نينم ديدش يأ. و سرفو 0

 اق اق ىلع ةجلا ترب ل اقيو .”ظع

 أو ريف فسحي يذلا رقلا لزتمو كي مخ يفرفلأ

 ا ا ما يق عقي

 انةرمنلا

 تيديسخ يا نكوأ |

 (ءهب ةنعط خرلاب

 و
 نا رظنا بيبطلل لاقي ٠ هيف فوج ينو اذارمكو ما

 2+ ىف دلل اططغالو نكد 5

 لجرو . ليضفت مسا كك 1+ ةرابرأل» ناسعالا نص

 ا 0

 اره لعو ٠ ةدبزو ةعفد فو ةظكحي ةظكو

 اروأ ظكوتو : مولد ةظك [ومرمالا لع ل ظكاو + موادا
 ىوتلا اكون

 . ةنغدل تالف برقعلاو. عكر ةعكي ةغنا عكو

 . كيدلا داخل تعضخ 0 ةمعسل ةيحإو
 | ادلب  ةنكا مالا القد اجو طقس يعلو

 . ليلا ماكي ليصتلا تاب ل اقي.با
 ام كل توا عدو حا 3 تلاق ممالك ن مو

 يأ عدت ام كل سيلف مّكَو بلحا |ةجتنلا تلاقو. 3
 5و و عكوب لجرلا عكوو.ويف املكبملحإو عرضلا هما
 |. ا ا حا كري ىح ةباسلا لع هلحر رابيا كلي

 عكر ولا يرهزالا لاقو .ةأعكو شو مكوا وهف ةدقعلاك |

 ماها يف ناك اهرو رصنخا وب مدقلار دص يف ناليم

 ة نددكي يتاللا ءامالا يف كلذ نوكي امرثكإو ديلا

 ىلع حْوكَو مكو هغسر ةيس "يلارعالا نبا لاقو. 0
 مدنتب مكولا ديزوبا لاقو . ةعوكىونلا يذلل بل
 فاكلا عدنتب عَوكلاو اهينحو ىلا لجرلا 00
 هيثلاو . مَْل ةعاكو عكوي لجرلا 1 موكا بالقنا| ٠

 ٠ ةجاجدلا كيدلا مكاو * عكو وف دتشإو كلَط

 تظلغو تنمس اعاكيأ مدنا تتكواو.ا اهدفس ةعكاوم
 - ديدشرمأب اج لجراإو . ةريخ لق 1 تدتغإوأ ؟ىف

 ا عكناو 0 و ةلعج <يشلا ْن راف 05 ددشتو قثوردالأو

 || اعاكيتسا ةتدعم تعكوتسإو ٌدتشا اًعاكتا هيلا
 ْ دع ةزرافم تّدعشأو ا اعمل يعط كا

 || لجر * ةاعجولا ةاقمحإو مَكَوَألا ثن وم ءامكَولا
 ٠ 00 اهعبتن ةاشلا عّيكولا 7 ميل يا وعل وو

 نانذأو نارصمت ن :ناتيع هيف يأ . 3و



 تكو
 | ةبيجعوا رهط" دسنلاذ(5ئا لاقي اهتج نقلل افا

 كلا دقف ميش 3 ىلع ندا ن* *لكو ؛ هلع اذ كك ءيثملا

 | دما ضورعلا لفا دعو اكتار دضم ةاكتالل * هيلع
 امو اصعلإو بناج ىلع طوتسلا اكو لودلاو
 سآت سال اكن ءاكتالاريثكلا لجرلاو لع كك

 أ تيدا يفو لعاف مسا ةكتملاو .٠ تاكنم ج الل هباع
 اّسلاج يا لت . انكم لك الف انا امال اق علص هنا
 ةيعدتسملا تانيلا نم اهوحنو مي رثملا نكمملا ةّئي ىلع
 فق | اًرفؤتسم اًبعقم لكلا ةتولج "تاكل لكألا ةراكل
 |ايكوش ىلع ليملا دازلا سيلو نّكمتمالو عرتم ريغ
 ةبلطلا ماوع ةئلظب

 ناجرد يئىثم اناكوو ا زي بكي كو
 ماقاكو تالقزا ديو ياا

 تدرللا بيكو تالا كلا
 بوو *« جفن نيح ةنوا ا 01

 بكاوو.اهرارض يف َبراف ةقانلاو.بكو نغم اًبيكوتْر ملا

 واى مهرياس تكوألا نالفو :بّظإو ةبكأوم رمالا ىلع

 .بكوملا مزأ اباكيا بكواو .

 .*غقاو وهو هيحانج برض وا ناريطلل انهت رئاطااو
 نزحا رينكلا باكولاد#ةمئافلا ةّيكاولا دم ةبضغا انالفو
 + اهزيس ىف ىتع يل هبركو هيد لذه

 و .'بضتنأو

 مم طر مردأب

 دكو
 ل1 زم نكيما كب اءاهكجسلا كاطرو 01
 هادغلا نم هب ل 4 ام تاكو ثاكلا + ثاكرلا

 لجرلا ماخاب دشأظو ةئطو ذك هك لجرب 07

 نعو.اهعطق :ةيظعلاو رجا غلب ورفح يفو.ايعا اًماكب

 .تاظاغتسا اًحاكيتسا جارفلا تككوتسإو ٠ ةنعّت فكر رمالا

 خازن ١و«! طعي مو كسما يا موتساف 15

 رج او بارتلا وألا * و وا م هدر ةظيلفلا |

 اًدْكَو «يثلاو ٠ هب هب ماقا ادب 2 كاب دو

 هدكوو . هدصق دصق يا ُهَدْكَو دك لافيو. هل
 ىلع زيهلاب هَدَحَأ لابو ٠ . ةقثوا دقعلإو. ةباصا

 انيكوت جرسلاو دل دكو « ةّدش لدرلاو ٠ لانإلا
 مصنا واولابو اًداكيا هدكآو هدكوإو اًنيكأت هدّكأو

 * قّئوتو دتشا ذك أات دّكأتو نك كونو: هو وهذ هدش

 رومس فو دئاكولا دحإو لادبالا ىلع داكإلاو داكولا

 دكّولا اد بلحلا دنعرتبلا اكو قابجو ا م

 دهجلاو يدلا دٌكولاو ٠ دصتلاو إو دارملاو ردم

 5ك . تلا او داكولا *« يلعف يا يِدْكَو كلذ: لازام

 مصئاوإول او كَ تَأّنلاو ديك وتلا * قوما 5 1

 لومثل
 لوالا ظنللا ريركتب نوكي.ظنلل اف . ٌيودعمو ٌحِظفل وهو

 قلو دياز شف شلت ديو كرر اجرا فاقارقأوا

 ثلا وأ ةبسنلا يف عوبتملارمارّرقي عبات وه ةاخغأ | دنع

 نا اما ةنال برضا ةثالث وهو عابتإلا حظفللا ديكوتلا | .اهزيس يف قيعم وا بكوملا رياست يا ةّيكاَوم ةقان
 اتهموا انا هاو ريق 2 ا

 ا يا 0 93 ةئيزلل لبالا 6

 جفن نييح ةنولأ

 : ةالمحدنلاو .هيفرَتا اَتْكَو تكي ءيغلا يفتكو
 اهّدلم اًيكوت راكع شقا !١ ”نالفو
 0 25 قاوم يف باطرالا طقناهيفث دب ةرسبلاو

 هيثلاو ردصم تأكولا * تكانلا ريعبلا يف تكاولا| |
 نبع يف لاقي .ءيثلا يف ةطقتلاو هلا ةَْدَلا *« ريسيلا |||

 0 و جدنزلا تما 2 ةطتن يا ةتكوأ |

 امم ديكلا ث دوو ولا * ةياشولاو ة ةياعسلا تئكَولا
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 ها نوكيال اناني ومااكه يسار 01

 اًظنل مالكلا تييزتل لوالا ىلا مح لب ًالدا ىنعم
 كلوقكى عم دارقالا لا> هل 0 هيون
 ةعلكتج 1 دعمه نوكيترا:ناطللا ناطور نمت خخ

 نوكي ٌئونعملا ديكوتلاو . ثيين ثيبخ و ر هاظ ريغأ .
 ةش يو ابوغن ةيلاو' لكل انة شملا نيكون
 عمجاو انلكو الكو لكب لومثلا ديكوتإو لو
 .ماكوق .ونلإو ٠ اهانلكن اترلإو اهالكن الجرلا ةاجوحن
 ديح انلاو أو . مسالا 00 صودخمو هو: .عججا شيجلإو

 سونرقلا هج دب 3 امي يا ١ رورسلا ديكاتلإو ديكاوذلاو

 اير



 يقوالا كنتقو دقل يدعي ةظحلوب هالك ةيقون مءاَقو * يجو اَقَو نوب وو ايفو

 ةنلثم ةياق ولا * ايش هب تبقو ام ةكّقولاو هاَقولا | ىقثوا ىلا لصإو .ةفاخو هرذح علا اقتإو ايقوت داَقوتو
 لكلا رخآب هلت نون ةاحنلا دنع ةياقولا نونو. هاتوا | ظفل ىلع ةلاعتسا راك الف تيغدأو ةتوإولا تبلق
 افاؤي , ىيرصكر كلا اني :ةنلاكلا هن اناههلدع كرف ةولهجتل ةلكلا للفن نم.دانلا اوههوت قل.اتعنالا
 * اولا جورسلا نم قولا * ينمو ينتيلو يفيرضإو 4 0 ممالكيف الانمالا اودجيل مث اههيف الا جنب

 ىلع ترجو مل اب ةطوبضم يثو يقول يف ةغل يقول | منالاو هلو ةيقلو قل يغب ىضَق لثم يتتي قل إو انف

 قو اهعجو مهضعب اهاكح ةغل وهو خلاب س الا ةنسلا نعوأ لاق.ىوؤتلا|
 ليقاثم ةعبس ةيقؤألا* اياطعو ةيطع لئم اَباََوو هذلتو دحإو ٍتعكب َكاَقن

 نا نالا روهتملاوب:ىضم اه ناك اذك امهرد نوعن 1 الب ةمكل وهاس اذا (كرادأ

 .اهرد رفع يااارب ةيقوإو .امهرد نوتس ةيقوالا رخآ ل اقو 0

 ةبوخأل اك ةلوعفأر ب دقل يف قو. مارد ةينام ءابطالاةيقوإو اهوصلخاف؛نولقيصلا اًهالِج
 ءآقثالا نم مسا ىَرْقَتلا * قاوإو قار جةكوتضألاو رثاب يقي اهلك افانخ

 ةفصلاو مسالا نيب قرفلل ويلف ىَوَقَو ليقو ايف ةلصإو | :«لييزخلا ]اها

 0-0 يف ةقيقحلا لها دنع ىوَقتلاَو ايدو اًيزح | ظ نار اذا رومغلا أ الو
 هب هب نرخ اًمع غلا ةنايصءوهو هتبوقع نعدللاةعاطب | ٠ نيبرلا نمار يلغمو

 هادتقالا يف ىوقتلا ليقو :كرتوا لعف نم يا رئاشلا لاق . قل ةآرللو ىترمالا أف لوقثو
 . ىوقتلا لها وهرأ دملا ةروس يفو .ًالعفو ًالوق علص بنل ابا اهندطتناال نات اراك

 ةغللا يف ىوقتلا لصا ليقو ٠ ةباقع قي نا لها ىلإ ىلتن يذلا باتكلاو انيف هللا قت |
 ىَوََبلا ةاقثلإو .”يجلم قتلا ثيدحلا ةنمو . مالكلا .ةّلق | ةكرح هيف فلالا نع ىنغتساف فّدخلا ىلع رمالا ىنب
 بحاص ُقَتلاو . بطُرو ةبطر ريدقل هي و ىتث جا .هلل ءاقثا ام لول اق دقو ٠ لبقتسملا يف ينانلا فرحا
 ةعي دب ةرعاش ةّيزادمرالا ةيقو .*ىنُدو هايقلا ج ىوقتلا ظ نعافلا لوقت

 ينعملاو ٠ عاجلا قولو .ىوقنلا بحاص يتتملاو٠ .لظنلاا ةعم هللا اف هوتي نيف

 دج” يقوم | يداغو بام هللا قزرو
 -هرالو.ديدعإو لحن هاكبا ءيغلا ىلع أكو ا-أكو ١ رسا يقاولا * ةرورضلل مزج ىلع اًمزج لخدا اافأ

 م واولا بلقب كت داكتا لاةيو . اكتم هل بصن.انالق يشم يف طسبيال ةنال هب يس ليق ٠ دّرصلاو لءاف

 ةّئيه ىلع هاقلا يأ ٠ هلكتافأ هيرو ( كك هل لعج يا | يثملا بابيو ىنحي يذلاوهو ٌبإودلا نم يناول اب ةيشف
 27 ءاطع ىلع ًاكوتو. .لنسيالا .وبناج لعوا ل فاقلا ردكب يق قاولاوه لاقيو .ورفاح هدجي عجو نم

 .تخرصف ىلا اهذخا ةقانلاو . هيلع دمدعإو ليغ نيب ب ياوقإو جرو هتوص ةباكلل كل ذي يس ةنال هاي الب

 ار سوش رد خزلا ةروس يف ةنمو٠ لك م سلج 25نا ًاكتاو تو ةيفاعل اخ ردصم ةيقاولا + رقم ريغ ءاقولا|

 دىعإو لمحت ءاصع ىلعو .نوسلجي يا.نوئكتي اهيلع | مغال ةزه ىلوالاوإ اولا لادباب دل لل

 | الإ 2كتالا فرعن ال ةماعلإو ريثالا تبا لاق. ابيع هلع كاك . نيواوأ| عامتجا اودرأ

 ْ ليس اسر نيّئشلا دا ىلع ادمتعم دوعتلا يف ليل تلاقو يلا اهردص تبرض



 .ل اقوا ج نشوب ةبطر امإو ةسباي واهرثوا لقملارجتو | حادقلا يفةمسو ردصم فيقنلا د داصي ىتحلزني نا

 ةلوصا تيغبف صختسي ل يذلا بركلإو ةراجالّدَولاو | .راوسلا عضوم ضايبو باوصلاوارإودلا عضوم عطقو

 سرفو .اهيف يقلري نرا يقئرملا نكماف عذجلا يف ةزراب | عضوم هي ضايب ةفظوالا باصا اذا ةديبعوبا لاق

 .فيقوتلا كل ذف قوفالو لفسا ىلا دعب لو فقولا
 هللا ةآسا الذم لافي .. ضالاك عرشلا يف فيقونلاو

 فرع يف قلطإو فّقون زف يجر :ل|و. ةيفوقوت ىلاعت
 البشنلا وهو ةيعملا فون اهدحا نيينعم ىلع كملعلا
 مدغلا 4 يناغلاو .رخآلا عم الا نيكيشلا دحا دجوي

 لح فيتو |و .رخلال اب الا اهدحا دجوي. ال تاوهو

 ١ ويهتكيف ناتمزط سرفلا نمو ناكثوح فوقولا
 نينقؤملا ةنسحا ةآزمإو ..ةيلكلا سار لك ةرصاخلا انرذل
 نم اط ٌدبالامو نيديلاو نينيعلا وا مَدَقلاَو هجولا يأ
 :راسنالا قي ميل انش اذا ممل | نتكم ناقرع اهووراملخأ
 هب كر دوع فايل او فتتيملاو ٠ ثام اعظقاذإو

 شربالا لبخلا نم فّمولاو .اهايلغ هب 1 رذفلا

 ام مرزاس نولو ضايبب ناتشوقنم اهبن ماك نين ذالا ىلعا
 ايا نمو٠ . هيف يقال ناكانيكيل؛ ناك

 هيدي يف أم ع نايلاو كو رالا نطور ,دتسم يك اعارذ

 نمو كلتحلا بّرَلا سانلا ل فلاخت 0

 مسا فوُكوكاو .رسيملا . ةيسوي. ضاقإا ام جادتلا
 ىاوكلم لغاما ١ سوبحلا نيعلاوه ءهتفلا دنعو لوعفم
 ونصوو هلصاب 7 لع لع اًضياقلطيو هللا كلم ىلع

 ءاغل مات ديني ال فق ولبس لص ك0

 هيف يذلا هزجلا وه ضورعلا لها دنعو.وب ريغلا قح
 دنعو . فقولا هيف يذلا ظنللا ءارفلا دنعو . فقولا

 7 ام ايلا ىلا ةدانسا يهتني ثيدح نين دحلا

 الو مهلع فقوت و ماوفأو ماخاب ةياصلا نع

 هللا لوسر ىلا هب زواجتي
 دّرصلا حايص ُقَوْلا - ققو

 تأ للا يفو .دّمص القو لوي لبجلا يف لّدو
 تبث او الجر عفر ٌنالفو ٠ رلعَو نم لقوأو رثغ كل

 ج لتولا ةاون لقوا * دعاص لقَوو لقوو لَو
 رف * اًدج هريغص يا سارلا ّلْقَو لجرو-ُلوُقُو
 لبجلا يف دوعنملا نيج ا ةلكذت

 ةنزحو درلا جنا : ةدرو ةاذأود هربق 0 ةبقو

 2 ردتلاو: فقتل اهانع 7 ا و نزلا ٌدْشا

 اهب ٍلكأ لوبجلا ىلع ضرالا تق . اهنايلغ
 3 هدد امشوت 1 . ةعَق 5 اماقيا ةقوا مط

 مالكلاو . ةلدقر دهطلا ور: كنطاهنضو. 5 «يثلاو

 هقنيدملاب طا ”قاوو.لعاف مسا مب ةاولا دع هاع .وو ةظنحت

 ايلا طوسلاو :تنسلا ماقولا * فاو ةّرح ةنماو| ن

 ع ليحل إو

 .امهضاحم نم ماها داطصا اًنأقيا نقوا -

 عضوم ةتقولا * لقونتكدعص لبا يف لعولا نقوتو

 نراففلا روهظ يف اههبش وأ ضرالا يف ةرذحو رئاطلا
 ىلولا لادياب انين ةيقالاك
 ةردخلا ةنوصملا ةيراحلا ةنوفولل

 هل هقيا * وانا بولقءوهو عاطا اهقَو يي هل قو
 ةنعو . ةنم عمسو هعاطا اهاقلا هل هقّنإو .عاطا اًهأقيا
 .ءاقل اب هفاولا هقاولا * ةعاطا اهاقيتسا هل هقينسإو ٠ ىهتنا
 ةفيظوب مايقلا ةيهاقَولا * هقاولا هاَقْولا + ةعيبلا مق يا |

 ةعاطلا ةهقَولا * هقاولا

 قاَّوثَولا * تّوص مناط عن بلكأا قوقو
 دالبو ٌيودلا 4 ةنم نخل و ك |وكولا لثم نابا

 ليي ةنعو ٠ رافكم يا ةقاّوق و لجر * نيصلا قوفا

 انك ال امالك م لكتو رذه يا ٌنالفقوقو ةماعلا نم

 دايخ( 9 7 قو فو ةياقوو او هيفي هاقو

 -ي 4

 د+ تانقإو تانقو جةزغ

 أايقووايفو مالا كرو نطو هب | هاقو لاقي ةظفحو |

 كأ وا هيل عّترأو ةملا يا كلَ ىلع يتو . ةلصا
 ف 0 علا يف ركذو دل أ لوا فلفل لقّولا + دعص ًالقوت لبجلا يفلّدوت + ىرخا
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 اهتبالصل - | فت داكتال 3 (ضراو 1
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 رقع 0 00 ةيسن كرب انت رثشلاو كو
 زئاج عيقوت رورسل لاعبا هيناولزللا دعب باتكلا

 عقؤملاو ٠ عيفإوت ج ةنامرفو ةؤارغط ناطلسلا عبقؤتو
 عاو هو.ةظقاسم 00 00 0 5

 ابيلع 2 رتل 3 ةبنخ قالا. . عقاوم 4

 ليوطلا ٌنسملاو يزابلا ةنلأي يذلا عضوملاو ةقرطملاو

 ا ءطولا فينخلا عقوألاو ٠ ل جدد ىلا بوق عقوي

 ايالبلا ةتباضا نرد ا ةبتاكو عيقوتلا ظفاحو

 هلع ردلا نان رثكت.روبللو قرطلا نب 1 كذمل

 ةعقمللاب هاورطما ةعقوالا لاطنلإو .اذذحلا ىكتللو
 ةتعقوف ةراخا ةتباصا يذلا عوقوكلاو ؛ ةيرطملا يأ

 ةتقرو

 ةمئاق تن
4 57 5 

3 50 2 
 ءاد افوقوو انفو فنل ةبادلا تنقو

 دهش اًنْوُقُو تافرعب فقوو . هللا لبس ا |
 هيف مكحلا تقلع انفو ديز روضح ىلعرمالأو .ابع د

 0 قح ارحل | عضولا ىلا ثاريملا ةهسقو . هروضح

 فّقوو ٠ ةعلطا هبنذ ىلع اًنالفو اكسو دابمادارذلاو

 .ةماقا اًقيقوت ةون ةفقو »+ ةعييلا م 52 يا دقو ار هنلا| |

 يا ةاراإو ٠ فتقولا اهيدي يي لفجتةراإو

 تح عئاضب سوق يتئاط ىلع لعج نالفو ٠ اهتطنن
 0 مابظلا 11 نم ةارغ يف نإعج تع

 ةفقاوم ةموصخ وأ برح يف ةفقإوو .لحإو د ادحاو | عاق 26 2الا اهيف عقنتسي ليس وأ لبج يف ةرقنو
 هل أس اذكىلع اًنالفو .رخآلا عم امم لكفقو قايد

 كسميال امو كلوا ةتاقو | ويف لاقي ىللأب كلسعأ أ ىلناك هدعابت ال بيرق ”يعرو ةمنؤتو ءيشأ ١ يئظنو

 رييغل تاقو جدنل |, فلا ريغب ةةنقو ويف ل افي ديلأب| .فيقلقلا هبشريسلا نم عونو هيث ىلع ةعقوت نايت

 اوفو شدجلاو .فقاوملا يف اوفقو ايف ىلا

 0 ىنعب اقاقيا ةباذلإو رادلا طا : وأو. ةبشَو فوقولا

 0 ا
 تنقو اف نالف يف ةيلكو ةنع ملقا م كلا .٠ نع فقرأ

 او فايع اخ قتلا را لكم يا

 نإو انه كنقو ١م كلوق يف الأ بايلا عيج يف فلا

 درع كلاس ناف فوقولا ىلع كلمح ناش يا ديرت

 ناكم يف فوتو ٠ فلاريغب ك كانو نعاحإك نضع

 عنتمأ انك نعو . ثدثل دن انك ىلعو ٠١ مو | اوت اذكأ

 . ضعب عممبضعب فق اًنقاون ل انتل يف انفإوتو تفكو
 فتقاولا هيلع ةلمحو فوفولا هل أنس اقاقيتسأ ة ةفقوتسإو

 سيفلا ءرما لوق ةئمو .تفئوقُو ج لعاف مسا

 ملم يلع يب ص اب م اًقوُقُو

 لمجتو ىَسأ كلب مكاو
 اذ 116 اكل نسبا و ةكهبلا نش نارلاو

 ففقّولا د+ةفّوصتللا نم ةقرف ةّينؤاولا د ىلاعت هللا كلم

 «ةفاحري دتسإ ام سرتلا نمو جاع نمزإوسو ر دصم

 هببشو رليدحوأ نرق نم نتعلا شبح :كاهتنلا فدغو .

 دنع اذه :ةيراغلاكةعننكلاب قدصتلاو فقاولا كلم ىلع | هلءو هل رادلإو .ةنع ةمعنم ءيشلا نع لجرلاو ٠ ىدعتيأ|
 هللا كلم ىلع تريغلا سبح وه اهدنعو . ةفينح يلا
 عجاذلو .ردصملاب ةيمست ُفْقَو فوقوملل لوقو .ىلاعت

 ضورعلا لها دنع فقّولإو . فْوقٌوو فاقوا ىلع
 25 ناكساكءزجلا نم كرمت عباسلا فرحا ناكسا

 فتّولإو.اًقوقوم ىسي فقولا ويف يذلا هزجلإو.تالوعنم
 نوكسوب داري دقو .اهدعب مع ةلكلا عطق ةاحغل ا دنع
 :«تافرعب ةّئقَولا موي ةنمو .ةرماةفقَولا * اقلطم رخآلا
 اان ا دلكلا لاو هيو ىسزللا لع كفل اجتع خلكم
 ةّنيقَولا + لاتقلا نعمج' او أحلا فاكَولا#ناتفقو | ك

 ةنكمي الف .ةرخع ىلع بالكلا ةّئهن ( ةيورالاوا ) لعولا

1 



 عيبرو ٠ تضير إو دلو. تكرب لبالاو . تبث حلاو
 ىأ رش ىلع ريطلاو . طقس لاقيالو :لصح ضرالاب
 اعوقو نالف يف ٌنالفو.: عتود و و نف لزن ضرا

 (ليعلا ف 33د . ةبانغأو ةباعو ةباثو 2 ةعيقوو

 ؛اهيف رثا لغلاف منكم بف قفرلا باصا اًوقو
 لصح كّرشلا أ قو .ضراع هل ضرع ياعف عفاو هل عقوو

 هتارما لغو هتأرمابو :اهيفب نساصرةالف:نضرلا قرا
 النعل لان يا اندح اعقوم فالف ديعو :اهعماج

 . هدب يف طقس ىنعب لوهجلا ىلع مدي يف عفوو ٠ ةلزامو
 .اًعيرس قلطنإو بهذ اًعقَو انك ىلا لجرلإو . مدن يا

 ”ءاوك ريعبلاو . عيقو وه.اهب ُهدَّدح ةعقيملاب لصنلإو
 . عْيِفَو وهف ةتنّقرو ةتبادا رفاحلا ةماجإو . عاَقَو

 ٌىدعل ابو .رطملا طقس لافيالو اولاق» لزن رطملإو
 وتيافك ن : 5 عقوو ٠ م طاتق يف غلاب قالو اًعقو

 ريباك ةناك مجن جئاولا رسدلاو . هاا باب فردكذو | ع

 ا تانب برق رثاطلا راسنا 2 ايح هنلخ لرد 4 هيحانج
1 

 كسا يفو ةمداصملاو عقاولا د ةعقإولا * شعن

 ةمدصلا دعب ةمدصلا ضو ب كلاب ةعقولا يوم

 اذا ةعقاولا ةروس يف ةنم ل ةديدشلا ةلزانلاو

 دنع ةعقاولاو .”عاجش يا ةعقإو لجرو . ةعقاولا تعقو
 كلل هابثا يف عقاولا كلل اس 2 يذلاوه ةيفوصلا | ه

 تاز + يفنع ( ند فيع هللا عم 4 هلاح قارغتسإو

 ةظتيلا لاح يف هاري امو . ةظنبلاو مونلا ثنو 2
 ةرودم ةّيك_ماطتك_عاَفَو * ةفشاكم سب روضحلإو

 صوحالا نب فوع لاق .نوترعاجلا ىلع
 عوس 0 تنم اذا تنجو

 رعاقو هيوكاف هل تغلو
 عْقَولا * ها فشنت داكتال ضرالا ةبالص ةعاقّولا

 قو تدم لاقي لع يذللاب برضلا ةعقوو ردصم|٠ ضو عنتما اذك نعوا اذك نم عقوو .ىتغ ىنغا يا

 اكل اد هب رض ةدش ي ارطلل ف عقوو هتباد رفاح ىتشا ٌنالفو .”عقوومف ين> اَعَفَو عقوي لجرلا عقوو

 نالغلو .قيقرا |وا عوطملا باحتل إو لبا نم عنترملا مولا عّتو * ةماج او ضرالا ظلغ نم همدق رحل

 .هيلع هّتظ ىنلا نالفرعو هيف ثا اًعيقوت ريعبلا رهظ
 مقلاو ”هدّدحي هجعقيب هيلع لبقا فيسلا لع لقيصلإو
 هك هذي ةعفر وهو ل هبش ىشم لجرلاو .اوسّرع

 رطلنإوءافيطقت ةكبانس كتعطق رتاج ةاك |

 .اقرفتم اعابت كيفاخ اطخارا ارش ماشا ضرالا
 ةعقإوو ::نواطللا ار ةط هيلع مسر نامرفلا عّقوو

 ىهو اهطل اخو اهعضاب 1 ارااو :ةبراح اعاَقوو ةعقاوم

 ١١ .لانق يف غلاب اعاقيا ءادعالاب عقواو ا كاكا

 ىف ينغملاو .هلملا تكس ةضورااو. عي ةلعج «يثلاو

 رمالا عّقوتو٠ اهني ! اهتالزينو ابعتونؤلك ءانغلا ناحا

 عقولا عقّولاو : ةلزنمو ٌردق يأ .ريمالا دنع عفوا

 يفاحلا يذنحي ةاذحلا لك ملاثما نمو .روكذملا باحتللا

 ةراجحإو ردصم عقولاو ءوذ ح يف رك ذو عقّولا
 داكتال ةبلصلا نكامالا نم عقولاو . ةعقو ةدحإولا
 ةعقولاو . ةّرملا ةعقولا * عييقو اهدرفم هلا فشنت
 نرسم عملا لكاي وهو.قمدص دعب ةمدص بر اب

 دنع ةعْقولاو دم طوغتيو هرم لكأي يا .ةمقَولا
 ةعقولاو 1 تاعقَو ج ةدحإو رع 1 أ هلك

 ةدحاو ةعقولاو ٠ ةعئولا 3 لاقي. >3

 «سانلا بادب ئذلاةءاقولإو عاقّولا * ّرم اك عَقَولا
 1 عيقولا * 2 وو ْعاَقَو لجر لاقي أ مضعب عقو اعقاوت العال . عقاوتو' :ةنوكر ظن اًعقو

 ىلأ فيسلاو ؛ةنم فرخ اعانييانشسر ل ال ضعبب

 لعاف مسا عقاولا ++ ةنوكرظنتا رمالا نالفو . ذل اهل

 ةاحن دنع عقاولاو . لصاح يا. عقإو *يثو .عَقَو ج
 هيراخملا شارو لكمل وا ءامكتلا نحو اعنا !١

 تنثر الاب باصملا رفاوحا نعو ةعقيملاب عوقوملا

 عييقوو ٠ عقو جلا فشني داكي ال بلصلا نكامالا
 عيقولا وق ةنمو . انعم مانا نم نيدّلوملا دنع لجرلا
 سانلا ةبيغو ل اتقلإو برحلا ةمدص ةعيقولا * لاغ

 )ا ١



 لبالا سو * هم اكمتسإ لبق رشتنا هندب يف بر او

 | ريعبل اب نأ لاقيو .ردصم سْمّولا * اهبرجا اًسيقوت
 نم سساقوأ انانا * برجا نم يش ةفراق اذا اًمْفَو

 ا روالق يأ نيبو ةماقل وأن ا2 عال ,نالف ينب

 21 1 يام رمأ ان“ ا كاوالو نعد

 برجا نم *يث ةنراق يا سوقوم

 هيشلا شقوت دع سرد اًكَقَو شقي مسرلا شق
 راغصو ُسحلإو ةكركإو ردصم شكولا +كحت اًشّشوت

 دجوو :شْقّول اب شحولا سب ةماعلا ضعبو .بطاما

 شقّولإو .اهريغ وا ير نم ةكرح ي' اَْقَو هنطب يف
 ةشقولاو ةَمَْولا ا راع ىو ةكرشلا

 لق ؛و .شابوالا شاقوالا * قولا

 ردص هس زئاج اهزمه ةمومخم دا 2 ٍشْقَو

 لفا اهوشح يف ردو ةلكلا

 ةقنع تضقوو«اهزسكاَضَقَو أهصقي ةقنع صقو

 زجارلا لاق . ظعتم عز .ترسكنأ

 ةصهو اتيدش ناديش لاز ام
 هضقوُف ةنرق ماتا ىتح

 اهنكرح لقت طا لع:فقو اهلف ةَصَقَوف دارا

 هب تمر ةتلخاز اهي تضقوو“اهَبَق ذاصلا ىلا ةمضلا

 :ماطختاب ذخو ماطخملا ذخ كلوفكو هو . ةقنع تردكف

 . اهقد ماكالا سرفلا صو

 وتوم وة تق لوهجلا ىلع لجرلا صقوو

 وأ اصيقوت ةقنع صّقو * ةقدع رصق اَضَقَو صقوي صقوو

 سائمكل نصقولا ابيع“ ىلا رزان لعو» .اهصقو ىنعمب

 ريغصت

 اعيج اهو ةصاخ لبالا يف قنشلإو ةصاخرتبلا يف

 ا

 ليق. كّرمتملا ينانلا فرحا ظاقسا نييضورعلا ذنعو

 يف ةغلو سدصم صقّولإو . نلعافتم هي الا نوكيالو
 غي قلت ناديعلا ساكو ضورعلا لها دنع صْقَولا
 ويب اًفااوَطَو اةقذَصلآ يف ضاقؤالا دحاوو سانلا

 *يثالو ةاش اهيفف اس لبالأ غلبت ناوحن نيتضيرفلا | ٌر

 رشعلا ىلا سيخلا نيب امف ارشع غلبت ىتح ةدايزلا يف
 صقَولا لعجي ءالعلا ضعبو .قنشلا كلا ذكو صَقَو

 .نيددبتمالالش يا اصاقوا اوراصو . نيتضيرفلانيبام

 نالف ينب نم صاقوا انانإو
 دنعو ٠ ةرصقلا ماظع روهظ فو صئاقولا ةدحإو

 ريصنلا صَقْوألا * اهتبع صقولا ةطلرفلا نب

 .نيقيرطلا ص قوا ذخو .ُصقَو جدا 5و ىقنالإو قعلا

 لوعنم مسا صوقْولاو .نطب صقوالا ونبو.اهمرقا يا

 ضقولا ةلخد ام ءارعشلا دنعو

 طِيقَو وهف .ةلقثا ىتح ةبرض اطْقَو ةطقي ةطقو

 00 ٠ دفس كي دلإو : 0 ب 0

 3 0 هيف 58 1 ناكل طقوت 5005

 جرطملا م عيجت لبجوأ ظاغ هس ةرفحو ىدصم

 ًاليفث اًرسكتم ىسمأف ةمون ساط نم طْيقَولا * طاقوا

 ج ةروكذملا ةرفحلل طقّولاو انزح وا اًبرض لّقثم لكوأ .
 اثر وك ةز 000 0 طاقاي ا نطو

 الار 00 نع هيف ف لمح كلك

 ةصيقولا * فئاعز يا .

 .ةدّلوم ايار اةحولا ذخغأ ص صقوو .ناديعلا

 صوت ربعبلا صوتو صقوا هريص أصاقيا ةصقوإو

 يثنا يف ءطولا د 0 يبدأ يروتعلا ند ا

 هلل مقود ثالف د رمو- ركع أإ تا

 لجرلا صقاوتو ٠ وطخملا براقي 5 ازن اذا 4 ةسرف

 كنملل لعاف مسأ ةصقاولا ب صَقّوألاِب هبشت اًضقاوت

 .بيعلاور دصم صقَولا * صر ق يف ةصرافلا عجار

 لب 1

 لع مادرمالا ىلعو . هّذَقو اظفَو ةظفي ةظقو

 باوضلاواطقوك لوهجلا ىلع هسار يف هب ظقوو ٠ تمثو

 كلا هل زيغص ضوحو سدصم ظْقَولا ءاطا اب

 ا دنيال يذلا ثيل ظيقَولا + ريثك دام هيف عيدجي

 ضومنلا ص

 ءاءلوفلاو . طقس اًعْومُو عمي هيثلا عّقو

 ارت عوكل



 رقو

 . ذئاقو ج ذولا ثنّوم ةذوقَولا * بشفملاب تلتف
 كرم فرط ذفاوللا * ةشورالا ةزاجحا اًضيا َدَئاَقَو 1

 20 قاوم ج فكل قفل ةكرلاو ل 35 دبلا

 ابعضري يقل اوا اهفالخا يف رارصلا رث 0 ةقانو

 اهذقويف عرضلا لفعل ارزن الا امنيا جرخجي الو اهدلو
 ديدشلاو لوعفم مسا ذوُقوكإو ٠ عيوو ادا امالخأيو

 "ا يل

 سلا !كاوق اجل

 ةاكز ريغ نم 20 ءاروعيوأ

 ةاشو.٠ فردا ضرما

 |١ هلك نيس بسصذ ف شلش 1 رق هنا ةكبوقو

 2 . هيويسل بهذ وأ املفثا 6 هللاو . تمضو

 ٍراَقَوب ساج ةرؤقوو ارْقَو هتيب يف نالفو ١ ى دعت الو

 ىثعالا لاق .ةءدص اًرقَو رظعلاو
 انيدخ ترثكا دق رهداي

 رمظعلا يف ترقوو انتارس
 نوكسب ) اًركَو رقوت ةنذا ترقوو .َنْرَر ةَرق ٌنالفو
 ةبادلإو كرقَو ىو متل | سايقلاو ر دصملا يف فاقل

 ىلع ةنذا ترقوو .ةيكنف ةريغوا رجح اهرفاح باص

 ضيا لوهجلا ىلع مظعلا رقؤو تَرَ ىنعب لوهجلا
 لجرلا ر قو .دنََوو روفؤم وهف . عيلصو ةَرْكو ةباصا

 روُكو وف: تثواقزار اولكر ةيو لا
 انالفو . اهنكس ةبادلإو . ةمظعو ةلج اريقوت خيشلارقو

 يا تارقو هل لعج ءيثلل رّقوو .ةنر ايزو .هحّرج
 (داغ ينابلا ردصملاو ) ةّرِقو اًراقيا ةبانلار قوإو. اًراَثإا
 رثك لخلل |و . ةرقوب اهباصا اضياةبادلا ىلاعتهللاو ابل

 3 اوهيجما ىلع ةلخملا ترو رقومو ةرقوم يف .اهلمج

 رقوتو. ةلفثا انالف ني َدلا رقوإو . ليث كمل اهيلع راع

 ترقوتسإو ٠ ارو راص اًرافثا رتّناو ار ارقوت لجرل

 + هذخا اًماعط ٌهَرْقو رقوتسإو .تنمم اًراقيتسا لبال

 ىذ ياراَقَو لجرو . ةمظعلاو ملحإو ةنازرلا راقوإ

 نوجرتالكل أم حون ةروس يفو .ردصملاب فصو.ران
 باتكلا راقّوو.ةمظع هلل نوفاخت ال يا . اًراقَو |
 قاسلا هي عدصاإو ردصم رقّولاا+ ةدلوم هيأ

 كيست ةرفغصلا يف ةبيظعلا ةرقنلا ةَريقَولا#نيّدلا ةرقوا | *

 جرطخلاو نيملاو ربحا يف نوكت ةمزهلاو ١ ةنكول اكو

 ليخما رقولاو ٠ ر رْغو يا .رفَو وردص يفو .رْوُفَو
 لج يف رقول | لححي ف رثكآو ليقو ماع قالقلا

 لع راقوا ج لجما لحيف قس ولا لغبلإو رانا

 *ةرقوم يا ىَرَقَو ةباد*راقو وذ يأ مضف مب 0

 رجح ا يف نوكت ةمزطا وا ةتكول اكور دصمو ةّرم رولا
 راثالا اًضيا تاَرَقّولإو .تاَرَقَو ج مظعلاو نيعلاد

 تقوو ريبكلا خيشلاو لقنلاو لايعلإو ردد ةرئلا|
 ىا اهراغص وا مغلا نم عيطنلاو ل املإو ةآشلاو ضرملا
 ج اهيعارو اهراجو اهيلكب غلا وا ”ماعوا اهم ةئاوسمخ

 لمع ١ بلغالا لاق. تاّرق

 ١ ل

 وأ ريقولا ي ير يرق ولا

 : 1 ميم دالاس ول رطل 0

 | . اًضياروقو يو .راقولا وذ رؤقولا * ٌيِرَمولا

 030 روق و ضعلا نمر قولا *راق ةو ثاذ

 ىل اهراغص وا منعا نم 2 هللا كس ردا ايف

 "ابغا 1 اهبكب مغلاوا

 يذلاريقولاو ٠ عابتاوا الا راغصب هيبشت ٌروقو ٌرِيقفو

 اراقو ةرق ةنم رثكا
 ريا بحاصو ءاشلا ىتقم

 ءاعوا اهتم ا

 .وإولا نم ةل دي. هلبلاو ةنم لوعية راقولا رقيب تملا
 عضوملاركاو يرون بلا ىسما نكي ناف جاتا للاق
 ةلخغو. رقووذ يار روم .*لجزو» ليج خس دبع هتلا

 لمح حما ةريثكا ياراقيمو ةرقومو رقومو ةرّقومو ةرقوم
 لعنلا نال سايقلا ريغ ىلعوهو فاقلا يقر

 كلوق سايق ىلع فانلارسكبرق 0 امئإو ةلخغلل سيل
 .رقاوم 28 لبي هبشمرجتلا لبحنال ماد ةأرما
 90 ةباصم يا 1 ءدامياحو

 جلا رقوملاو ًاليقث ًالمح ةلماحا
 روهدلا

 ةافل اب رونا رَوَتملا 0
 .اهركذ ةشحافلإو . ةفرق اسْقَو ةسقي دلجلا سّقو

 يأ ةرقوم ةارمأو

 7 دق لقاعلإو بر
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 ذقو 2

 جول ٌحاَقَو .ةأرماو ٠غ شوج ةفلخوا كل ُِط ىنعبةراصلاو ةياغ هل رّدق اذا كلذكو 11

 ه ذلاوهو عفو 1 لجرلا نم عوملا* ةحاقو تاذ يأ | ٌىرْقو» تققو 4 اذإو تالسرملا ةروس فو. .اهتقو
 اع راصف ايالبلا ةتباصا مطوةكوإولاو ةزيطلا تيب بقاعت برعلإو . تق
 اة افتر فوو ادق - دقن رانلا تدقو .فاقلا فيفختوواولاب زفعجوبأ؟ ارقو .ثد اد

 طباعشا ادافيا رانلا دقوا * تلعتشا اًناَدَقَوو ةدقو | . ةتقإوملا نم تاعوُق ة ةنز ىلع تتقوو ةنع ,ةياور يفو
 هللا اهأنطأ برحلل اًران و دقوا املك ةراعتسالا ىلع ةنمو | ىلع ةدابشلل ويف نرورضحي يذلا اهتقو اط نع يا

 يدلل دقوإو .اهلطبا ةعيدخو ةديكم |وربد املك يا | اهتاقيم تغلب وا : ةابق م نيعتي ال ةناف هلوصحي مالا
 1 . مرآ ازان دقؤإر راد لا: ذعنإو :'ةكرت اان | نمر ادتملاو زاذصم فنقولا * ةرظننت تناك ئذلا
 ةاقنا تذدقتاو اًنفوت رانلا كيدقيتل ذر الو ةعجرال ْ نرد رادقم وه وا يضاملا قليحتس امننكاو رذدلا

 هدةوتس|ورانلادقوتو .تلعتشا اًداقيتسا تدقوتسإو | تاقؤأو“ تاقوا ج ليعللوا امال ضورتشا ناموا |
 اا رس نصرا >لالت ثكوكلا دنوتو. ابلعشا | ردقم يما تقومو ثوقوم كقووأ اطوصق ةنسلا|

 افدن وأ مايا ةرشع ف لبق ملا د غإو ةّرملا ةئقولا | ليلقلا نيب دَح يا تقو. كلذ يس لفو ٠ دوذخم
 , تنتست امو.. َدَقَو ةلصإو سدصم ةدلا * ربش | ةهجوملا ةيضفلا يف نيّيفطنملا دنع ةّيِبْقَولا +ريثكلأو

 *واولا قمع ايف ةاطإو و دق ةلصإو هب تيدتتقإو |هبلسو عوضولل لورا توبث ةرورضب اهيف مح ياا
 رهو هيضملاو يضاملا فيرظلإو ةغل املل لاعف داّكّولا | ةنامزو تيقوتلا تقلا * امئادال نعم تقو يف ةنعأ

 * ذاحلا ءاضاإو طاشنلا هي دقوتلا عيرسلا بولقلا | ءيشلل بورضالا تقول | لوقو تقولا تاكو. ةناكموأ
 .وونو بطحملا نمرانلاِهب دّقوُت ام دقولاو داقولا | راعتسي دقو تيقإوم ج تقو هل لعج يذلا دعوملاوأ
 رانلاوب دّقوت ام ديِقَولا + دقَولا لوقي ةماعلا ضعبو | جاحلا تدقإوم نمو ءيشلل اتقو لعج يذلا عضوملل
 اَديِقَورانلا 9 ةماعلا ضعبو . وو بطلا نم | يا كلذ لم ا لعف دقو . ممارحأي تك

 تفيرظلا دّقونملا ع صسل] رع, نيج دولا |! ناقض ياانك عضوم مك . عضولل ريوتسا

 ماعلا دنع ةدقكلإو ٠ دْقَولا عضوم دقئوا.إو . يضاملا مهل لباقم ةاحنلا دنع تقولو |

 دوت بناوج ةنالث تاذ نيط وا رجح نم لمعت ةنه | |ةَحاَقو 3 هوو ثوب خو خي ة.ادلا رفاح نو
 ءارحا رعشملاب ةدقيملاو . دفإوم ج اهيل اء نيط 2 كو رانلا اهيف | لجرلإو ٠ 05 وهف.بلص ًاقوو كو خو ةحوتوو
 ذنزو .رانلا الع نودقوي ةيلهاحلا لها ناكحَرف ىلع ارعشلا ضعب لاق . كووهف هايح لف

 يْرَولا عيرس يا داَقيم ىتنلا حالس هجولا ةحاقو
 ” رتما] ىخوا اديدقأ ةي ةبرض اَذْكَو هذفي هذّقو ددرطا' نم يلا وق

 .ةعرص اًنالفو. ذوفومو كيو وهف تول 0 فرشإو | ةبادلارف 3 0 ةهلصا اعقوت :ضوح اوتو

 نالفو ٠ ةبلغو ةطخمأا نماكنلإو : 9-5 عروأ و ملا 35 ,ةراك ند قر يأ يف>ح اذا باذملا مث كل اب ا

 امد ةيراجنسلا ةياقخا ند عير لوقو كلغ شكر | حلاو |و شوت لجرلا م الضان الا عواد |

 * تعجوإو تذا يا لبق .رشبلا ريخ ةييغلا تّدَقَو | .ةحاقولا فلكت احتوت لجرلا خلاوتو . ةٌوامح لق اًحاقنا
 هيطبلإو عيرسلا ذّيقَولا * البلع ةكرت اًذاقيا ةذقوا| .ةحاقولا وذ حاقَولا د+ بلص اًحاقيتسا رفاحلا غوتسإو
 يأ .دِفَو ءاشو . فرشملا ضرملا ديدشلإو لوتثلاو | رفاحو . بوكرلا ىلع ثوبص يا بّتَذلا حاقَو لجرو

 ان



 و

 ةتيسيسق نع سيسق الو هتيهفو

 ظفاحو هما ( يكب ) كاقو ينب دعولاو دبعلاب قو

 .لاط هيشلاو .فاوو يفَووهف .ردغلا ٌدض وهو . هياع

 .رغ لوطب يا .ءافوب تنأو الف تاغ لاقي ةنمو ١

 مردلاو .اًضيا فاووأفَو وح تا هيشاا قوو

 | يأ: كلذ يفيال * يثلايأ اذه م طوقو ٠ ع لاقفملا

 هال 5 ةيفوت 1 اًذلف 1 2 5 ؛ الو ةنع رصقي |

 موثلاو - هافو قبب ةافإوم ةّنَح مافإوو .امات ايفو كايا |
 ةاقيا دعولاو ديعلاب فاك 3 ماعلا نفالفوأ . ماتا |

 لاتف رعاشلا اهعمج دقو. فو ىنعمبأ ||

 0 قوا دقف قوط نبا اما

 ابيداح ريثلا صالقب قو ابكي

 لعخ ءانيالا نترردسحاأ هرذن قاوا ديز 0 لاقو ْ

 ةّنح انالف قأو .فرشا هيلعو .وسفنب ىدعتي انرلا|||

 كونو .مهغلو مانا موقلا ٌثالفو امان ايناو هليل هاطعا ظ
 هللا 0 و عواطم وهو. ايفاو ةذخا يموت 3 ْ

 د تضبق لوهجملا ىلع ةالف 0 كح ضبق ْ

 طالغا معقا نمو ٠ ٌقودلا ديعلاو قود هللاف. تامو ٠

 ىف 8 تام يأ. مولعملا ةغيصل ”نالف ىف 0 ١ وق ”ماوعلا

 ا ٍشونملا 5 لآ ةزانج مص نيا «ٌفونم

 مبا ضباقلا هل دار 7 كاع هللا هل ليقف كيلا

 2 0 ا قوتسإو ٠ اوما ايفاوت ينل يئاونو ا

 يئاولا #23 َّق ل او يقوتسم ووفأخإ امفإو 5 ا

 ةروسو ٠ يفاولا ثوم ةيفاولا * ةمات هقازجا يذلا| |
 موقو.ر دصم هآَمّولا *نآرقلا روسنم ىلوالا ةيفاولا||
 0 ناك ا يفي لام نع ياةآفو نع تا |

 ةظفاحمو ةاساوملا قيرط ةمز الم ةيفوصلا دنع ءافولاو ْ

 هج باك ناكلح عدلي ناحل
 فَلا ضرالا نم فرشلا قولا | *روهاشملا تاجرت 1

 قب دصك أ ءايفوأ ج 2 ولا ريثكلاو ءاَلا| |

 تاَقَوَو : تانقَو ١

 3 اق دصاو

1 

 | تييلا ءآرعشلا دنعو .قناود ةعبرإو مردو لعاف مسأ

 | ج ةلعف ريدنل ُْ يو توملا ةاَقَولا * ءاطاذلا دوؤع

 تو

 يبا نب هللا دبعو رطم نب - ليضنفت عاق أل

 زبخلل مسوت ةرإ ط يملا ٠ نايا وَ
 .٠ زاقيملاك ضرالا نم ا هيف 5 3 تيبوا

 ينوي نا ه 392 داع نه ن ناك اذا ماكألا ىلع 18 4 زاعو

 ا مسا ةيف 2 . فرش 7 اهيلع

 اع و ايكو بقل اهريغو سوعلا تدقو

 . ءاجو لبقا كير .بقولا يف لخد ايفو لجرلاو

 يف لخد رمقلاو .رشتنإو لخد سانلا ىلع مالظلاو

 قساغ و 2 نمف هن هلفلا مهروس ُِك ةنمو ليق افودكلا

 58 تبقوو ٠ ةئانلا ىلع لخذد يا .. بقو اذا

 ءيثلاو ٠ عاج اباقيا لجرلا بقوا * اتراغ
 اهيف عملجي ةرفصلا غي ةرقنو ردصم بْقَّولا * ةبقولا

 لكو نيتماق وا ةماق نوكت انصلا يفربلا وم وا ةأملا

 نير 2 رو بفنحلاو را راك ا ف

 رو ا هيف لخدي بتقث ةلاخلا نمو هينبع قوف ناتمزه

 رفعي نب دوسا لاق . لذنلاو بولا لثم قهحالاو
 2 كر عجن ينبا

 ماكل اك ةيوفت تضاف دانا ثيبخ تلكأ

 عيش ةرفصل | يف ةرقنو ة ولا ولا + قو 00 5
 اند هلا ني لا يف ةييظعلا ةّوكلأو املا اهيف
 جةاشلا نب هلال ةيفلا #3 مت عونا

 يا باقوالا ة وكلا ! مّوملا "يضل اب فو ولأ دج تابق

 ك5 #* سزثلا بنت يتوص بيقَولا * ا

 ريثكلا ١ لجرلا باقيملاو. تاما يف جلو يا ُب 2

 0 .جرفلا ةعس]ولا يوغا ةاتيحاو ايل ركل

 نوديري باقيملاونبو . ةايلو موب نيب لصإوتنأ باقملا

 ةعدولا بقيملاو بسلا هب
 ىلاعت هللاو هيف لفي اًبقو هل لعج اَتقَو

3 

 و رودنلا

2 

 ِف ةلخدا <

 م توظع اذا 5

0 
7 

 هال رز ءانشلا ةروس 0 اًبقو اه ددح ةولصلا |

 ِف ًاضورفم أ 1 وقوم أب انك تويموملا ىلع تناك

 كل لعج أ [جيقوت ةنقو لج تاقوالا دودحم ينعي تاقوالا |

 لرازف م١



 قثو

 |رانل 1 مر عاقولا ةعئولا نب ٌناَعفو

 | ةكّررع هَ كمالغو :٠ نيجارعلا نم د ةلسلا لثمو
 كك 6-0 ةلملا لثمو عافولا ةعيفولا * عن

 اهب 6 ةقرتو نحل فاقلاب و صوف او نيجارعلا

 00 00 ةابرجلا اهب ل معن

 و لا 0 نم اي اج اًقيفوت

 ةباصإو هدّدساَنألف ىلاعت هللاو .صا موقلا نيبو ٠ هرما

 . ةفداص اقاقوو ةقفإوم اًنالف ٌنالف قفإوو . ها يفأ
| 0 5 2 

 2 بولقم ةناث يري 1 قوفل | عضو اقافيا

 يف كلذ عجار اًردان الا لصالا ىلع قوفا لاقيالو

 قولا ٠ اتقن يا اهقاَقيتو ةبكلا

3 

 راديجس 5

 دس هلق رج ورا
 .ةكع نالذفلإو ٌرشلا قيرط دو ربخلا قيرط

 قيفوتو .ريدقتلل اًقفإوم ريب دنلا لعج وه لقو
 !ةاضريو بحمل اقوم ودابع لعف ىلاعت ةلعج هللا
 1 دنعو . ةعاطلا ىلا ةرعدلا ةلزتعملا كك |

 نييعي ديلا دنعو .ةعاطلا ىلع ةردقلا قلخ ةرعاشالا

 يفاوقلا لها دنعو لعاق مسا :قّتلإو . بسانتلا
 :هنيعب ةتداعا رعاشلا مزتلا يذلا ليخدلا 4

 ةمسا فتي يذلاوه ةنيذحلا لنع قرقفألاو قتلو

 مالكلا عمج نم ققودمل]و .اقطن وا اًطتخرخآ وار ماو مس

 قوس هنأ لاقيو. لوعنم ل ققوتساو» ةأيهو
 لفا دنع زكراا قفاوللاو . ايف باصا اذا ةّيحلاب هل

 3 قانيل كنا 0 10 ا ةنم اوند نالفل ةرلا

 ع توقسأو ' تفلظما لبالاو“ ملك

 العر كو اخ وال ناكل وهلا ىلع انك اقل

 لبيع ىقوتي ال لاقي ٠ وا 0 0ك ْ

 ذو اوبراقث اقفاوت رمالا يف )وقفاوتو هللا قيفوتب الأ

 ادّاو ايراقث اًقافلا اقنّثإو . !ورهاظت موقلاو .اوفلاخت
 ضرع اذك نالفل ى قنثإو .انلئخا ٌدض هيفو ءيغلا ىلعوأ

 *قيفونلا هل آس اقافيتسا ىلاعت هللا قفوتسإو . ةف دص هل
 .هل ايعىّفَو ةتبولحل اة. .ةيانكلار دقو ردصم ىفَولا

 | ديزل قفوأو

 ل 8 اذكو هيف لضفال مةبافكر دق ا اظ يأ

 | تر يأ رع قفوا كّيينأو .هل ايع قفَو 1

 | ىلع مالكلا يف رّكذيس نيبساحللا دنع ىفّولإو .هثودح
 دنع ةيفافثالا * قف فذقرلار قبولا * هدنع ةقفاوملا

 عوفر بيف 0 ةلصتم طوع 0 نرييتطنملا

 ةقالعلال رعوقو الب و ١ نيفرطلا نيب لاصتالا

 نجح | انلوتك لاصتالا يضخ نيفرطلا نيب

 6 0 كتيتإو . ىهان راملاف اًفطان ناسنالا|

 ْ * هفأ اولا ةنيظ هو ةهاق ولا مكحإو ة ةريحل ا لها ةغلب ةعببلا لالطا ى

 إ تع هفأو ريغبال في دا قو. هقاولا ة ةبنر ةيهفولا | قافيت أ

 ودلا تلعسش]و هثودح نول يا . هقاقيتو

 تيبلاو 1 نسي يا هي هقافينو

 ادب ]جول

 او ضيا كراشبلاو |ٌدَض

 فقفاوتلاب 1 دحاولا ريغ ثلاث ددع خم
0 

 يثزج نم دحإو لك ىو قفولاب ىسي هل جرخم
 | عم ةيناهل اك كارتشالا هزجو ففولا هزج نيددعلا

 |[يذلا تلاثلا ددنعلا وهو ةعبرا اهّدعي ةناف نيرشعلا
 هل جرخم ةعبرالا هذه يذلا رسكلاو ّدعلا يف كرتشي
 يف ناكراشتمو ناقفاوتم امهف قفولا وه عبرلا ينعا

 نيرثعلا قفو هزجو نانثا ةيناغلا قفو هزجو عبرلا
 ةسّمح

 *هرقو اايفوت ةلفو* ةرشق الفَو ةلفي هيثلا لقو
 دال دال اب يأ: داق عفو: ليام أملا لؤاولا

 لّقو ردصم لوفوتلا + ليلقلا يش ٍكاور دصم لقَولا

 ورمل ىبإ تبن

 [ميق هفاولا * اهفاو راص اًهيفَو هذي ةيئارصنلا هقو

 || ثلانلا ددعلا كلذ يذلا

 ا

 ظ



 رثو

 ةرفو رف عامخاو رن نالفلو. لدكو «عو عسأإو

 ضرعو ٠ ا 2 1 ةعأو شوو 20

 قهو هيلع 1 ”:ءاطعو . ةعشي مو ماقوو ةناص نالف

 ضرع اذا ةاّرفلا لاق . دهحتو رقؤن رطوق ةنمو ٠ ضار
 رون لفن الو دَمحتو روت لوفث نا كلف هيثلا كيلع
 كيلع مدريف «يشلا ٍهيطعت لجرلل لثملا اذه بّرضي
 *رثك ةراقو روي عاتلاو كاللفوو . طخحأ ريغ نم

 ةناص ةضرع نالنلو . ربك اريفوت عاتملاو لاملا قو
 ب ةصقني لو ةلاكةماعط نالنلو .ةمشي لو هاقوو
 .عيبج ١ ةالطعا هَ ةنح هبلعو. ارذ رف ةعطق تونلادا اًرذإو

 3 ربتتتلا 6 ةقفنلا ّ ريفوتلا لئيعتست ةماعلاو

 : عمي و ردو ىفعك ؟ عادم أو ل أملا رفوإو .فارسإلا

 و ٍهامْرَح ىر ارق ا هنلعررفو و هيضتقي سايقلاو

 .رقو ىنحبرفتاو ارفاون عانملاو لاملا رفإوتو . هيلا ةنيه
 لعاف مسا رفاولا ب

 + تاره ع نتلعافم ةنزو هكا روت كرد رخو

 ايندلإو تمظع اذا شبكلا ةيلإو رفاولا ثوم ةرفاولا
 رفولا 7 ةليطتسم ةمحن كو ةايحأو ةرفاو ل

 ىل عساولا ريثكلا عاتملاو لاملا نمو ىّتغلإو ردصم
 صنني مل يأ فو نانسو .دوُفَو جءي لك نم ثاعلا
 3 رقو ةعضم لاقي .ىذلملا هارفولا * يش هيدا نم

 ”ةافوتسا ارانيتسا ةمسل رقردلا

 ا ليش ابيدا هر صخقني 0 يلا دلما ةرفاولا ةدازملاو

ش ا نم صدقني م يتل | ضرالاو ةءيظعلا نذالاو ْ
 .ال ي

 ىثعالا لاقأ|
 اهضرع ريسلا صقل هنالك 0

 مت 520 قرا ْ

 ىا سارلا ىلع عيبجلا رمَشلاو ةنثكلإو ةّيللا ةرفولا ||

 | مث نذالا ةممش زواج ام وأ ةنم نينذالا ىلع 0 ا ظ

 ةآتساو# ليضفت مسا رق وألا # راقو ج للا مم ةيجج 1

 يل .٠ نورفإوتم موقو٠ .2يش هب هعدا نم صقني مل يا 3

 ا رفاولا ءازجا يبرم م روفوألاو ة ةأئم نا ةرثكم ويف

 "مان يا روفوم :يثو .مرخيرلف مرخم نازاج امإ |

 عفو

 ازذوت رشلل زفوتو ٠ ةلجعا ازاغيا هزفوأ -زذو

 نيمطم ريغ انصخم دعق ار زافيتسا هن لعقم 00

 املو هباجر ىلع لقتسا وا وينيلا عد «يابكر رز عضو وأ | ى

 ىهوزفولا نم ةلصإو. بوو ن7 دقو ا ئاق وتسي

 ةنمو ٠ زاقوو زافوا ِج ةلجملا زقولاوزفولا *زشتلا

 دام 0 يا. .زفووز اقووزافو دا

 اكمو. ِز اقو ىلع لقنالو يرهوجلا لاق. وردنا

 1 تلا زقوتملا #3 عئترم يازغت يا. فو

 فاقل ابزقوتملاك

 ضفوا #* عرسإو ادع اضفو ضفي لجرلا ضو

 نالفلو . اهنّرف لبالاو . ضو ىنعمب اضافيا لجرلا
 اضافيتساجرلا ضقَو: هو: ضرالا هب 5 اطاس طس

 .ةلعتسإو ”ةدرط ٌلجرلاو ٠ تقّرفت لب الأو. ضفو عب

 ىلا تحن عضو" ةداحلا ضاق ولا * غ انالف دو

 ضقولاو ضفولا دةّضْفَولا عمجو هلا كسي ناككلو

 ٍضافوا ىلع 4 ةتيغل ١ لاقي: ضافوا ج ةلوعل ]و ناردصمأ

 نم قّرفلا ضبا را ل زافوا ىلع ةتيقل لاقي 5

 باحضاك ىتش لئابق نم ةعايلا وا طالخالاو سانلا

 ةضفو مونم دحإو . لك عم نيذلا ةعابجلا و | ةكصلا |

 َج ملا هبا ع طن يذلا بشلا ضقّولإو .هماعطل ا

 مدازل يارلا ةطيرخو ةّرملا ةضفّولا * اًضيا ضافوا
 لوق ةنمو .٠ ضافو 3 مدأ نوم ةبعج او هتاداو

 .ضاق ولا يواخ اهناخ دف ةّيناعنصلا هتماقم نم ٌيريرح ا

 تمت نييراشلا نيب ةرقنلا اًضيا ةضفّولإو ٠ دوازملا ياا
 و

 ةعرسم ي٠٠ ٌضاَقيِم ةقان د فنالا

 ةلبع يازافواىلع يا طاَقْرَأ لعةعيتل طفو |

 ظافر لع لاقيوِرْفَو عجزافوا نا اكطْقَو عمجودو
 ,ريش]و كرك دو يعل كاكا

 طافوا ىلع ةتيفلك ظافوأ ىلع ةتيتل - ظفو |

 طا فو يف 6-0

 ةكنبلا عقلا * ةرورانلا ماض عاقولا -
 2 1 َِ رمالغو .عيطملا ا

 ا/] ١1١

 .ايهن

 هافتو هر كرد



 أ ىرإوتو 4 هيف لخد 0 لغي ء وثلا يف لغو
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 * هيلا ىك را نراربيغ نم مهعم برشف مهلع لخد

 . دعبإو غل ابو بهذ آل اغيا دالبلا يف لغوا

 لاق . نعمإو هيف عرسا ريسسلا يفو . مّلِعلا يف لغوا
 ىثعالا

 5 عطقت

 لاغيالا ةعبرس _جاونب
 ادتاللا 1 رو ورع هلع كانو جاتا ةئلكرأو

 آل اغيتسا لجرلا لغوتسإو ٠ لغوا ىنعمب ًالوت ملعلإو

 شرا 2 دا - لغاولا وأ 0 0 مىماعط ِ

 مادا ١ ةلكاي هنا ا تضل ا رد ا ءايشالا يفرّصقملا

 .لغولا ةبرشي يذلا بارغلاو مهارشو مماعط يف موقلا

 ةّكبق نب ورمعل دشنو

 غولا برشا الف 0

 ريع يفنى اك

 هع للا اع لدم 9 25 ل رمال اذهل نع يل امو

 | لاغيإلا * ء ءازغلا + هزل هني نطل اندلع

 ءاسنملا لوق يف امكةغل ابملا ةدايزلاب مود ىنعملا م 3 ةنكل

 0 ايخا هي ارم يف
 ؛ ةانما © أن اركض ناو" |

 دان يف مل 0 0

 ادا ةادئقا وهو د 0 بفإو 6 ةناك اطوق ناف

 ةغل ابل يف ّةداي 00 اغيا ران هسأر يف اطوقب تنا اهكل

 الاوعتسم لخانلا لغم

 0 انلفو" مغل ىنعمب اًمَعَو مغب ربخلاب رغو

 ةرتلإو برحلإو قمت الا لوقلاو سشنلاوردصم مغر

 آب

 3 مهارش يف موقلا ىلعو .بهذو دعبو
5 
 ا

 2 ذهلا 8 اق. .ممعووأ ا

 | موقلا ىلع لخادلاو لءاف مسا لغإولا * ةنباغم لسغ

 | ىلع لخادلاو ءذغلا+ لا ا 0 عّدملاو

 يا ِدِفوُم مانسل اقي ةنو ٠ عفترإو فرشا ادافيا هيشلا

 ١ 002 قر هللعوأ ولذا بطنو ةنار عقر مرلا دقولوأ

 |ل ني اع تيبلا موه عيدبلا لها دنعو لغوا ردصم

 ١ ضعب ٍِس ( لبحتا

 . دافوأ ىلع 0 .دافوإو دوفو ج فرغملا لمرلا نم

 | دهظانغا اًمعوت 4 هيلع وت دقح اهَعَو م 0 هيلع مغوو

 رفو

 ةنْغولا اك بدر“ 42 0 57 نو - نغو

 ةيلحلإو توصلا (*ْزاي ) يغَولإو حولا -
 لالا عامك اتيت ةلمتلا "نينلاب ولا ل

 ةيبناجت شومخلا و ناك

 0 نمد م
 * ةبلحإو توصلا نم ابيفال غو قر اي ةنموأ

 اهركذو ةزمطا باب ناكر ةينالا عمج غاَوآلا

 ةغاو عج اهناك انه ُئ :رهوبملا

 اًدوفْوَو اَدْقَو دفي ريمالا ىلعو ريمالا ىلا دنقو

 دروو مدق ( ةزمه واولا قا ةداقإ و ةداقوو

 ذوو دوفو ج 0 .ًالوسر ناقو داق'وأو دف

 دقوإو .ةلسرا انيفوت هيلعو ريمالا ىلا هدقو'* 2

 ”فرشلا اف ىا ؟ كراج لوا ام نشرفلل لااتنو ع

 . هلسراريمالا ىلعو ربمالا ىلا اًنالفو . عرس ا لجيلاو

 أوت دعم يف لجرلا دفوتسإو . فرشأ اًدفوت 4 هيلع دّقوتو

 لبالا نم لعاف مسا دولا« زقوتسا يف ةغل ًدافيتسا
 غضملا دنع َدملا نم عفترملاو اهرئاس قبس ام اطقلإو

 دوو . ءادفإو باغ ناسنالا ره اذاف نادفإولا اهو
 ةدرذو دفاولا عمجو ردصم 0 * برعلا نم ”ح

 ( ”طاغ وهو ميجلاب لبجلا جحش

 رمأ يف كلك ىلع نودفي موق دفَولاو او .رفس ىلع يا
 ١ . برعلا نم موق دافوالاو.كلذ وخغ وا ةّكهم وا جن .ةغ

 رعاشلا لاقأ

 : انذخاب مد 2 تنك وذ

 أراك ةرفو اروفوو ارو ري عاخملاو لامار قو



 دقحلاب ”ارغا اريغوت هيلع هرغو*هيلع ر دصلا رغإو وهف | ثنّولل لعاف مسا ةيعإولا# ةغللا بميرغ هنوكبرذعيو .دعت
 ةايطحاب اغيا موفلا رغوإو .اًريغو ةعنص نيللإو ؛ هيلع ةاعولا * يردوا نع .ةخراصلاو تودلإو خارصلاو
 نم ٌهاحا نالف ردصو. ةظضاغ انالفو .ةرغولا أفلا ةزمه وزولا ل انباب ةأعالاو ةمضيو رسكلابأ

 3-5 . هالغإو ةنؤع 0 .اريغو ةعنص نبللإو | | عاملا نم هيف ام عيجي هلال كلذب يس. ةيشلا هيف يوب | ْ

 ثهرك لثملا ةنمو . ةحبذ مث يي مح وهوا ةطمسو هللا ل ابدت هذاقعإو هيلع هآعو لجرلا _ىدصت لاذ دأ

 رعاشلا لاق. روما لا ريزانخلا | ةبكجإو ةّدملَو »8 راطإر دصم عولا + ةيعوا ج كلذبأ | .

 مههركف مهناكم تيأر دقلو نع يو الو لي يا جو ةنع يل امو. بالكلا ٌصخي وا

 راغيالل رتزنخلا ةهاركك اةيلجلا ككرلاو هود كسامال يإ ومالا كلذ

 نا وه وا هافوتسا جارفحلا لماعلاو. أجلا هيلا ةرغوأو ”يعو كاتبر ة يثو٠ ديدش يأ ع و سرفو٠ .تاودالاوأ

 جارخ ريغ نم هل اهاععث ضرالا لجرلا كلا رغوي ىتتك ىو ّيدابازورينلا لوق ارق ةناك لييعق ن نزوب

 2018 اطلسلا ىلا جا ارخلا يدب نا وهوأ | ؛ يوموهو ٠ . لوعفم مسا عوملا  طقسف يفك يو : ظ

 .ةدأوم ةظنل وا . اًراغيا رفا يح ىو . لاكعلا| ةقوم يا عسرلا|

 رغوتو ٠ اداعيمو اتاقيم اما يأ. ارم 8 ادرغواو ةرارخ )| بولا * مح ةيؤغو بغو لمجلابُعو

 ناردصم رغَولإو رغولا + اًظيغ بلبات اًرغوت لجرلا لذيلا ميثلاو ندب يف كفيحضلإو ريالا عاتملا طقسوأ

 مولجو مود شجلا نمو ةوادعلاو نغضلاو دنا تلو. وعول بباخرب باغ وا جدضوخل | لمجاو 1

 دوت ةدشو هلا ةرْغَولا + شبجلارغو تعبمس لافي قنحالا ةيَعولاو . بغل
 ب لاو كضمول الع ىوش محل ريغولا * دما لعرلا فوم ومدح 0 مدغي موقلا دعو

 ةريخولا * كطيو 44 نيللإو بّرشي مثةاهملا ةراخحا و هيف| .هلعفك لعف ةنغإوم هدغإو *انغو ناك ةَداَعَو دقي
 امو تانيا رقنمل *« ةاجملا ةراجحلاب نحت نبللا,نوكت دقو . ةخضاوو ”ءاراج ريسلا يف انالق ,ةراللقو
 هلوقل اًرغوتسم بقلك ن ب ةعيتر نب ورهع بّتلو | دغإوت اهلجرو اهيدب ىدحا نال ةدكإو ةنال ا
 اهتم ثالبرلا يف لا ندي. . . [فيعضلا ىمحالاو ردصم دغولا *<ايبراتو ىرخالا

 ريخولا نبللا يف فضرلا شيشن ريداخو ةيصلاو امسح بنيعضلاو ا فل 0 ١
 يحد افكر ةازف صو سنو. قل ١ نتا روع ىلا مدخب يذلا واروتلا

 لجرلاو.فعض اَقْوُعْوو اَنْعَو فغب هرصبفغو ماحوبا لاق . ٌناتغوو ٌناَنْعُوو اع
 راسو ادعو عرسا افاغيا لجرلا فغوا * ادعو عرسا تلق فيعضلا تلاق ذغولا امو مثيطا مال تلقو

 تلكلإو .ةيفكي ام ماعظلا نم لكآو ىثمو اًبغتم اريس| اضيادغولاو د نمو تلا تل
 بنخوأو .قيلا غول دع ترا 1 ثطأ| تليغتسا امثرو هل تمبصن الرميملا يابس ىب خت ٍ

 جا رد نم .ةعطقور دصم فْخَولا * ةنخوا يطالا| ردصم ةدعاَوألا * ديدشلا دقحلا نعي دغَولا ةماعلا ١

 ةلوب برشي الك سيئلا وا دوتعلا نطب لع دشن ها رتبعل مسإوأ |

 هيد نوم

 نم جرخي توص وهوا قيعولا 1 قو و :

 الاكل



 ارو وو 2 ,بن ذلإو 5 1 نبا عوعو سراف نبا لاقو .لبجلا سيت (ٌردان وهو رسكف 0

 ةعوعو مولا نالفو.اوبلجاو | وج موتلاو . تاص لوعوو لاعوا 3 ةيابجلا ةاشل اوهو يورالاركذ وه

 بالكلإو ىو نبأ توصو ردصم عاّوعولا *معزعز | . عمج امسا ةلعَولإو ةَلءْوملاوا ةَلِءَوو ةلعْومو لعوو

 راذجلاو وعوعو اذا موقلاوا سانلا ةعاجو ىَو١ تانبو | نم كزا للانما نمو . ل اعوو تالعَو ج َةَلِعَو قنالاو

 اهي او ةرذح 0

 لولا ةنرق واو اهرضيرإف

 . ةنصلا ىتبإو فوصوملا فذ مكان لعوك ةلصإو

 ثيدحلا يفو : لوعوو لاعوا ج فيرشلا اضيالعَولإو
 بلغي يا لوعولا ىلع تودنل ارهظت
 3 1 3 امو زجارلا لوق امإو . هةايوقا سانلا

 ةمرااوق لاك يللا أضيا لعّولاو. هسيلو ا

 اهو ًالعو دجب ل اذا ىت

 دل حل يرلا ةفانم

 دنع لاش مسا كورا دجي ل هانعم ليلا لاقو

 كر انيلَع 3 يل . َكْعَم ةنعكل انو .ءمدقلا
 ظدع ا ناكت مدا ا ١ لعولا او. نوعدح + دحاو يا

 غل | ةورع ع ةلعولا * ُنالعوو لاعوا ج ف ءامذقلا

 نو ٌةنم ةفرشم دك وأ لبحلا نم 0 عضو أو

 رم .ةحصضل 2 3

 ملا ةعوو. ا ىلإ 1 يق ةتورع قيربالاد 4

 ج هلثلا تل الإ رج لعوتسملا * ك0

 ب 00
 | .يعنأ ال لاق امعَو امعب اهعوورايدلا و

 فخم وه لبقو اًمالظو هبه احابص ع ةنمو ليق لاق هنأ ثي دا ةنمو . ِهيِلَع رتق ةيلع وأو 2

 يف "طخ .منعولا .* نونلا تب يف كح دو ريفا نم
 0 جونو ايزاص كفلاج ليج

 «يشلاو ةيعوتسا ةاعيتينا ةعدج ىتوتسأو .ةيعوا «ءدجا .نمسلا ة باغ ت نعل انطوت : ممغلاو لبالا تنعوت -نعو

 ةياضلا ضرالاو الا نعولا * ةيعوتسا <يثلا نالفوأ|
 | نعولا ةنعولا + .اًنيش تبيني ال ءضرالا , قف ضاناوا

 | طوطخو لينلا ةيرق رثإو.ٌّناَعِو ج ةروكذملا ضرالل
 نوؤشا اب ةهيبش لابجا يف

2 

 عدا | ص

 عوعولا «اعمجو اًنحإو نوكي.ناب ديدلاو سانلا ةهضو

 فيعضلإو بلعتلاو ةزانملاو 3 00
 ةكدشالا اًضيا عواعولاو ٠ عواعو ج نابديدلاو

 ةعوعولا * نيلتاقملا نم ثيغي نم لّوإو ةليرجالاو
 عضومو و !اكنانيو كتدلكل اف بثاثلا كؤضَوردصم

 نع انهو انه لكما ةنمو . ةلظنح يا سيق: نم لجرو
 تل اذا انعم ليق و اهع دعلا يا ."ةعوعو لاح

 سارلا عجوالو ءيثش لك لوقن ام كريغب ثرتكا ل

 'يعوعولا * للِج هللا الخ ام ءيش لكك لوةكوهوا
 : مهثلا فيرظلا

 ةظنح ( ياي ) ايغو هيعب ثيدحلإو «يثلا ىو
 . مح لعاارب مظعلاو .ءاوحو ةعجو ةليقو ةريشتو
 لوقت ةماعلاو . تعمسن ذالإو. تعمدجا حرجلا يف ةّدملإو

 دب كار دالا زهان مالغلاو .همون نم هبتنأ يأ ن ل

 ةروس فو ٠ ةعمجو ةظنح خيل مالكلاو < ءيثلا

 معواق يف نوركضي يأ .نوع 2 ام ملعا هللاو قاقشنالا

 ةعججو ءاعولا يف ةلعج عاتملاو دازلإو.بيذكتلا نم
 رعاشلا لاق. هيف

 2 ناطرلا ن) اطاق اع بيوتا

 رداز نم تيعواام ثبخا ٌرشلاو

 شنو يمجتال يا.ركياع هللا يعويف يوتال ةاممال

 كوأو  ةكقزز قيبضتبا ىزاحو ديد رامبل

 انآ ىروتسإو رمالا هي كوت لوقت ةماعلاو .ةلك هنخا

 .لعاف مسا يعاولا *ةبعوتسأو مزحلا لوعتساو هيف اتا

 ةاوولوقب ك اتيرف موو . ةظفاحو هبلاو ميتيلا بادو
 نا اك ليبقلا انه نمط الغاو. 07 هيلاو مدتيلا



 ظعو

 رعولارعؤوألا * رعّولا رئعولا * اضيا ارغوتمو

 ١ هرمأ ازعو زعل انكب ”ةزعو

 ةردو]و اكو لاو ةرعو < ماضون زاب

 زوج ال تّدكسلا نبا لاقو . ُهَرَعَو ىنعمب اًراعيا هيلإ

 تاطاو اذا كلذكو  اهاطخ تسوو اهننعا شت ذم |||
 آلا نروكي ال واروسلا يف هاراب اًنالف ثرالفو :سعّولا|

 نعول وبكر اساعبا داوجتاةوا ريتا ران كانا

 | طباربلا ةنم لمعي رجَتو ردصم سْعَولا + لدرلا|
 3 يا سعو هل يتبو بهذ لاقي. رشا داوعالاو

 * ىشملا همف بعصا لركتلا لكلا

 ةيبلغتلا نيب عضومو وتلا رارحا تبنت ةنيل لمر 0

 لمر هيف ناككام ةنكمالا نم" قلع الا ١ كال

 ساعيملاو . سعاوإو سمعو جويف يثمملا بعصي نيل
 نّيللا لمرلاو أطوت مل ضرالاو ظلفلا تر ”يككاذ ||
 || سيعإوملا تاذو .- سيعاّوم ج اذض' ةناكئيرطلاوأ

 عضومأ|)
 رفصالاو ع درولا طاعولا - طعو 1[

 ناليام ه هركذو ةحصن ةظعو اظعَو ةظعب ةظعو
 هللا ىلا ةبودلا ىلا ةقوسي امو باتعلاو باوتلا نم ةّبلقأ || |
 يف نمو . اهب هاّضوو ةءاطلاب هرمإو ةريسلا حالصإو| |

 مص وا :ييا1. ةدقلاوب ' كظعا اتا [لت و

 نوظعأو ح ظعاو وهف ٠ . ةظعوملا م-الاو راو

 ريكذتلا وه ظْعَولا تانيرعتلا يف لاقو ٠ ظاعُوو
 ةظعولا لبق اظاعتا طمتا+بللقلا هل قرب ايف رولا |

 وراغب ظعو نم هال .ةسفن ةفكو رهشبأو

 الكوت نأ ةظعولا د 5- ظنا و يشلاو

 6 مسا ةظعْولا + تاظعَو ج ظعاولا

 ظعاوم ج راذنالاو ثالإو مصنل | نم ٍظعاولا

 نينمؤملا فالخ ىراصنلا ضعب دنع نوُظ وعول

 نم ةيبار هآسعولا *

 | نا انك يف هيلاو

0 

 راحب نم عمسي توصو ردصم
 2 52 مزاد هل 5

 23 )< م .لا ليك أ

 بى سرس يا قع قع 2 قف لجرو ردصم قعولا |

 لعو

 ؟باذا نالعلا توصو

 فعَولا * فعض وعو فعوب هرصإ فعو

 َج ملا هيف عقانسإ ”ظاغ هيف ضرالا نم تس 3

 كفاعوا

 نع حمس اًقاَعَوو اقيعَوو انَعَو قعي سرنلا قعو
 ننق نم توص هضاب نينا ةلزنب وهو ىثم اذا ت

 تنعو لوقن 5 لع اتعَو قعإ هيلع ىعرو:رخذلا

 . ةنم بولقم ةناك.ةقوع اةيعوت ةتعو ل اي يلع

 .قعَول كنا هل لاقو ةسارشلا ىلا ةمسنو ةثاعو ةنلاخو | ن

 ةبؤر لوق ةنمو

 اتعوي نإو هللا ةفاخم

 اقبواو ىدهلا ّلض هرما ىلع
 قاعولا * ةلجعا ام يا ةنعوا ام بجتلا يق لاقيو

 2 تفلذا (ةناذلا

 ةّدْشو ةسا ارشلاو رمل ةقعولا * ديت ثردجض للا نيل

 * قعو لجو ةقعَو لجرو٠ ةلعو 4 00-2 حلا

 زوكذملا توصلل قاعّولإَو ر دصم ىيعولا

 نوكس عم دتشا ةَكعَوو اكعو كعب رحل كعو
 هدب: يح تقغمو را !و ةتذآ انالف ىو. مترلا

 لا فالوب ايما لا ةياصا ثالذو
 ةللزجلا ف دكعرل اهم تاازلل| قوت ك6 اكو
 يف هيغرم ىاديصلا بالكلا تكعوالاقي كعم اك اعيا

 تبحدز ١ ضوححلا دع لالخ تكعألا :واو . بارتلا

 + ةكعو ةتباصا ا كونوا امل يفتي كرت

 ةتباصا يا .كعّوو ُكْعَو لجرو ٠ ردصم كعولا
 غيل ةديذغلا ةعقؤلإو ةهوو دصم ةكعّولا# ةكعو
 ةضرملاو ! اعف موضعب ذخا اذا لاطبالا ةكرعمو يرج لا

 0 هللاو لوعفم مسا كرعألال 7 ىلا ةكدوا

 لبجتا لعوت »+ فرشا ًالعو لعيب لجرلا لعو

 طين او ةدملا لعرتسإب اكو ازد الس كاولا
 لعؤولإو لعولاو لعَولا *لابجلا يف تبهذ لاعوالاو| ضبا ةتوص ةياكحوهو . ىو نبا ْعَولا

 ريكو



 دغو

 2 سس

 "دعو را قار !اقو ليقو ٠ ٌرشل ابو ريختا دعوا
 هذآ

 9 | .قراف ردحملاف ٠ 17 يي :و هلعو رشلا قو . ةدءو ادعو

 كلا قو كاملا يع نعرلإ 22 ناحل

 رعاشلا لاق..مرك

 ةتانعو ولا ةت دعوا نأ" فلو

 يدوم زم, يداعيا فلخل
 اههتودع نبي اهعوقول ههبشو ُدِوَي نم وإولا تف افأو
 فورح يقاب عم تف ٍذحو ةرسكلإو ة>وتفملا هآيلا اهو
 لع ةلالدلا لعل ارتمإلل ىا بابل ادرط ةعراضالا
 0 ةلعلا جاردتسا فذحا اذه ميمو ةعراضملا

 تقول هدعاو »* لوصي نا َ اذار ده ادْيِعَو للا

 ناكف كلذ ف ةبلاغ يأ. هدعإ ةدعَوذ ةدعاوم عضوم إو

 ىلع كد ةدعو 0 ةدعوأو .٠ 2 ادعو كا

 اعلا لا
00 

 ا اولطمإو لو دعوا ينودعوا

 بمحل نيد ٌبمحلا نيد ِك مكح

 ١) لوقو

 مادالاو نول اب يندعوأ
 مسانملا ةنئش يلجرق ىلجر

 | يلجر لاق مث.مادالاب يلجر دّدهو
 ادد ا هدعوتو < دنلا ىلع ةّيوق هك

 مضعب دعو اًداعْنا او دعّنإو اًنعإوت اودعإوتو
 نالف دعّتإو .رشلا يف داعتالإو ريخما يف دعاوتلاو ا
 دعت توب دعلا لامر دعتاف - نإ اني.دعواا لبق

 دمر علا دعنا نواوقي انو. ولولا ًاوبلق
 | اولاق اك .زمطاب
 كدعي يا ..دءإو يرفو لعاف متنا دعإواا * روزحلا

 مويو .رطملاب دعو هناك دعاو ثباححتو رج دع ايرج

 ثوم ةدعإولا# دربل اب وا ٌرحلاب هلَوا ك دعي يا دعو
 * تبنلا نم اهروخ يجر يا ةدعاو تضرإو .دءإولا
 || ٌيريرحا ةعمج دقو. دعولا عيجتالو كلف ردصم دولا

 # دعوأو ةوعرلا' دك هلوقب ةيطساولا همام يف

 نجا اب يفد ده يأ

32 

 : اضعب

 راسيا هي ردتوم وهف رأي رست

 ريهز لوقو لاق.يوش لاقي

 * ةنئاط ةيديعولا *# دم اكل ديدهلا |

 رو

 ضوع هاطإو دعولا ةدعلإو .عونلا ةدعولاو ةّرملا ةدعَولا

 درت الف يب ةنز ىلإو ٌيِدَع اهلا مارال نم
 اك يوتزو يودع لوي ةارذلاو ٠ ةيش يف اهدرواولا

 ادرجن اذ نيبلا ّدِجا طيلخما نا
 |ودعو يذلا رمالا دع كونلخاو

 ديعولا * ةفاضالا دنع دا فذ :رمالا ةدع دارا

 ةدعاوملا داعيملاو . دعإوم 2 ةءاكمو دعوا] دعلل |

 دالب داعيملا ضرإو 00 دعولا تقوو

 ا ةلسنو م 00 6 هللا ن رخال ا دريدا

 اضيا دع وللا ضرا

 انالفو .اًرعَو ناك ارْوعو و ارعو رعي ناكملارعو
 ارعو رعوي ناكملا رعوو . هجاح نع ةسبح اًرعو
 .ةيجتملا نيغل ايرغو يف ةغل ٌردص ٌرعوو. اًرعو ناك

 هيثلاو .ارعو 1 ةراعوو ةروعو رعو# ناكملارع “وو
 هك نالفر ١ ارعو ةلعج اًريعوت ناكملا رع و * َّلَق

 كل اسلا رعوإو ٠ ةيدح عطق اًديزو . هلجاح نع

 : هلام لق لجرلاو. ضرالا نم ٍرعو يف عقو اراعبأ
 قيرطلا نالنبو. رزعو.ك كار ار قيرطلاو .هللق ءيثلاو

 راص رعوت ناككا رع دوو ردو ىلا ب ىضفإو هيلع َرعَو

 اراك لكلا يوت ددخت لكرلاورشعت رمالاو .ارعو

 ”رركسإو ٠ ىدعتي الو ىدعتي . هريح مالكلا يف انالفو

 رعاولا * ارعو ارو ةدجو اراعيتسا قيرطلاو ناكل
 ٌدضو ردصم رعَولا *لبسلا ٌدضو بعصلاو لعافمسا

 ٌرَعَو بلطمو ٌرعَو قيرطو رغو ناكم لاقي لبسلا
 يأ تفورعملا رعو لجو ٠ راعوإو روعوو رغوأ 5

 ' لمشلا ٌدض رعولاو امام للك انو ةيقأ

 .ٌيدابازوربفلا ' ءاطخو د ٌرعو لآل الو ٌيرهوجا لاق
 دنع محلا نم ُيِرعولا * *عابتا ٌرِعَو 1

 ابيركعوسل ١ لا ىلع الين ل اعتسالا تيرغ ناك اع ءاغلبلا

 | 7 يا .اهرئاظنو تففحو "خطاك قوذلا ىلع

 ا



 ذغو بو

 ةللوم وأ ا كانالأو ٠ بهذم لكوقاننا 0 اًطحو ةضئالا يا ٌّل ىطونف ءينثلا ىل ّطو 3 7 |

 00 ]وعاطتسا ام يع اذا نيبعوم| اوهاجو اوتو 1 نع نابولقم اهو. كلدك امنا

 ىآ مين ا ّ مب ل يا هاج ن نالف ونب تعوأو قالا د ابؤاكو رمال لك ةقطو العم ةيظ ١ ةبظو

 * وعم ةبظاؤما ولع جدخ "+ ةدلوعتو ةمزاو هيي

 ررظلا ب طيلا + رذاحما تاذزاَهج ةيظَولا * بلو

 5 برق عضوم بَظامَو ل رّودملا رجلا يا

 بئاونلا تلوات يا 0 وم  لجرو ٠ قومك: ذاش

 مف قدي ملف يرأأب تأوو دي يا . ةبوظوم ضرأو .4 هلام
 لك

 ىذرظَولا *ًالتمإو َنمَس ارظَو رظ
 محل

 باصاو ةديق رصق اًنَظَو

 وب لج راارظو

 | نم ناعبلاو نيذنفلا نآللاوه وأ رظولا

 ةفظي ريعبلا فّظو

 موب لكيف هل نيع اًنيظوت 2 * معبت موتلاو . ةفيظو

 . 0 كلذ وحنو جار لمعلا هيلعو» ةئيظ

 انألف ناطاسلا فلفو نولوتي ةسايسلا باب 1

 انلمعتسا كلا 0 ةالوتف ل 2 6 فاظوتف

 ذالو ةدذادو ةقفاو ةفظاوم ةنظاوو . نايدالا ةاسّور

 عارذلا ق دتسم فيظَولا+ةبعوتسا افاظيتسا ةنظوتساو| |

 ةسرلا قوف امو اهريغو لبالا نءو ليخا نم قاسلإوأ |
 لجرلاو .”فظوو ةقظْؤأ جاقاسلا مّدقموا ىاسلا كلا ||
 .يفيظَو "و ىلع لبالا | تءاجو . نزلا يف يثملا ىلع يول ||

 لوع نم 3 + ام ةفيظَلا ١ * اًضعب اهضعب عبت يأ |

 /امنيب لاقي طرغل ةلاو دهعلاو كلذ ريغو قزرو "_

 ارو 3 ففظوو فئاظو ج ”طزشو دهع يأ. ةفيظو ١

 ةيئيعللا ةساخلإو تملا عع ةفيظولا تلوعتسا

 دنع. ءاضعالا فئاظوو.: ةّيحورا وا تناك ةيساجلل

 لعلا نم اهب ُصلخي ام ًءابطالا
 ةينلا ةبظولا كيو
 | دع عيش دم عدب مو عجا ةهذخا أبعَو عل ةبعو

 . ةنم خرف رمالاو .ذ ةعج <يشااو.4 ةبعو ىنعب اياعيإ 4 ةبعوأ

 ايا ةئنا بعواف “ هعدج لاقيو "2 ا عذجإو

 هلاام ل ةلكويف ةلخدا ء "كالا يثلاو. ةلصأتسا

1 

 ديف 00 هذخا اباعينسا ةبعوت أو

 كرتي ملاذا يا . ةيدلا ةعادج بعوتسا اذا فنالا يف
 . ةعسو «يثلا ةأعولإو -تآكللا يعوتدإو:: ميش ةنم
 ةيعنلا ثيدحلا يفو. هاف :وتساو هاقلتا ثيدحلا ”رالفو

 يا.ةمايقلا موي دبعلا لمع عيج بعوتست ةدحاولا |اب
 ضراالا هنن طوع عضاوم باعولا » هيلع يتات

 دع اهتم ةءساولا قرطلا ن
 ٌندرفلا ةاجو ٠ دي لاقب. عمار ١/ علل
 .انكل ْبَعْرَأ اذه * هدهج ىصقأب يا. يقولو تكور

 فقري نحل 8 0 ا

 هئافيتسال ى هرج يا

 --. عر 30 2 ر - 3

 ةثاوعوو اثعو ثعوي ثعوو ثكوي قيرطلاشعو

3 

 د تثعوو ٠ طانخإو كسف رمالاو . كا ردسعت
 2 3 ا

 يف فرسا ٌنالفو . هيف ىثسو ثعَّولا يف عقو اًناعيا | م
 لبسلا ناككإو ردصم ثعّولا * هدسفارمالإو.لاملا
 ظيلغلا ندخا ىبراتاو مادقالا هيف بيغت سهدلا

 ريعتسا مث ثّعو ج لازطإو روسكملا مظعلاو رسعلا

 ثعولاو . كلذ رغو رمغاو بعل نم قاش ٍرمأ لكل

 ةاصخ لكو .بعنلإو ةقثملا امعولا *رسعلا قيرطلا
 كلب ذوعأ ينا ملا ثيدحا ينو. هافعو يف ةهوركم
 يا ةثعو 5 0 هيعلو 4 ةتكاشم يا 0 ءاثَدو نم

 . كاد ظيعلا كر ١ قيرطلا ثعوملا ع ةايبسأةل

 يحل قتلا ,ثْوعوأاو ا
 1 _- 7 ئد ص

 دعومو دعوو | لع ا ٌرمالااباو رم ل

 مث همر 2 هم 25-2

 5 هله رج ةنا هل لاق ةدوعومو ادوومو ةذعؤمو

 رعاشلا 0 ا هذعءو لاقيو. ايا ةليني |

 لأعم رح لك ينال الا
 لبقَم ريخإو ردلاٍنانعتالو

 اول اقو.دءواّرشلا قو 0 9 اذافا

5 6 



 وطو , : نطو

 ويلا ]- ةيقنو هيرشي اكطلو التعالي انيظرم دلبلا ديا مجدل ماككيا لوت ظ
 | لع ةنطاوو هيل اوهذال ونكرر حو لحن اهكبمل لربط وناس اوت لع مونلا سطاوت#ةرسكم دلال 5

| 

 .تفيرحت و هو.ةحقإو حنا ١ض» ٍيو.ةقفاو ةئظ|ومرهالا |: 07 طولا » + يعارا لاب اطول د 2 طال دال

 هنا دلبلإو . هب ماقا اناطيا ناكلابو نطولاب ن طواو ةرودم ةراخ ليقو“ ىّوتشبو ا دو 97
 اًناطتا دلبلا .نطتإو . ثدهت اذك ىلع ةسفنو .انطوا َيِبَح طوق ةنمو . اهماع طي نا دحار دن متيجاذا |

 ةيأقا ل زنمأ نطَولا +: اًءطَو هذختا اناطينسا ةتطوتساو ادي هيلا ا اسمو ولا
 الل لإ قو: دوو ىلازنا وب كلمت ىاننالا | كالت ىشتكك هيولجتا + رواومراوتب داو نأ
 ةي لصالا نطولا.٠ ناظوا واما نطولا .ربش وخلا ةر ذك لود ع معقو تناذو 59 لحارمأ' 1

|| 
 .هيف وه يدل ذلا دلبلا 1 تدم كح لا دلوم وه عرشلا دحاولل عيجلا ظنلب تءاج يقل ١ رداونلا خم يثوأ

 "ان طور نارئلإو ةرظنلا نطو ةلحالاب ا ئستتو انا افو .4 اند وياعلف ساس طوعا
 ١ نءرثكاوا أموي رشع ةسم هيف رقتسي نأ يونب عضومأ 4 مل مالكلإو . ةنع ةعفدنالف نع |"الفو. ةبرض ظ

 وطول | رقسلا نطو ىعسرو اكس“ هذفعب نا ربغ انين هى ايش انطحي مل يا .انل شطو اموأ
 ا كالا بنو ثداحاو راعتسملا نم انه يل شو لوقت ةنمو ١ ٠ ةنم اًقرط نب عيا

 راك هم دام العلا انالنل نئلطوو نس انيش يل نايلي 0 0

 وكنا مل اهلناع تركت ماول 003 شوو كلا لا ,مالكلا 6 هلأ

 نجرلاب اهب نج را ماو أع م يأ مهيلا نطو اق قا ليل ةاظعا انالفو

 الكو نطرلا نطوكلا#مغلإو قبلا طبرم ضي نطولإو ا يلا كيا وعلا نع ء عقدي |
 ا را ناسنالا هب ماق رناكما اشاعه ل عيد ميلا شن خطو افأ ظ |

 ا انإوللا كلت يف ياانل عاف نطاوملا كات و + تاص ظاوطولاو رص صو ل ا فيطو |

 | ؟راصتا كفل ءاز روس يقةنمو. بر#ادهاشمن ءانيشللاو اطار ط و ةوررتم قل نادبالاو لوتعلا ىف ملا للستالا

 ةفرط لاقو ردك نطاوم يف هلا .هييف عود كل 24 :لجرلا فطو

 ىدرلا هدعت ىنلا ىتخي _نطوم ىلع 0 00 :و ١ردصم 0 زينت ذك فى

 ناطملاو مقاوم ةاغل |دنع ب ارعالاتامالعنطاوموا 20 هليلخر طي دل علا لف

 أ ةياغلإو قابسلا يف ليخملا ةنملثل نطو عضوم جافطو يفنالاو نينيملاو كببجاحل ارش ربنكي |
 ظ اهريخآ هاديللو ءاتيملاو ةياغلا لّواناطيملا يا فطوا شيعبو بم يل فطوا مالظو ثنْطُو
 0 مدل فيض ةطوطو لجرلا طوطو ايوا اهم 0 ةيصتلسو/اك و ةبادتو 0

 طظاّيط املا + اغض ًاطوطرت *يبصلا طوطوت * ا اهيف لاقيو قط وااو طم ل اط ةثينحتا ملا ةئادلا |

 ا دكا لابمأ ب طاطخ كرش امو ضال الوفا تلاد 0
 ,طواطو جمالك براقي يذلا ورئاط اعالان اههيمتت ن احلا كمال نقولا ومو كر

 # اهمالك براقت ٍيفلا ةطاّوطولا * ظيواطووأ ١ اخرا رتسلإو.ةَءطو اًمْطَو ةمطيةمطو
 اللا رينكلإ نابجلا فيعضل يطا اعلان نطو هب ماقا انطّ نط ن ناكملابو نطَولاب نطو

 انين



 نطو نطو
 - 22 0 بححص0

 تطا داويطا وتدافع ب ديول دالطت ا طو اللب اي 27 ةثامارأ] ان اًميلمو هدب ءاظيتبلا|
 تجدر را ضرع لبالإو *اولئاقتولا منيب !ولوانت ايتن سوم الما رذثلا ةطانبو ٠ قيرطلا مهطولا
 | بل انعو فاللخالالا ىل فا امو, ردطم طولا + هيلع زاقنلا تعي + ضرالا نم ضنخغا ام هطول + وُ
 يول رض اولا نطل را ونداللا هلا م1: ءاطخلا فالخ تفي ءاطولاو ..فاراقالإو
 000 ىلو ادت«ينثلامونل و طائت وطو ٠ اردصمه طولا كالا إو ةلو عملا تنجو ماو لردع

 0 ا

 قي 1و هاد ينجو هيلا دو ةطغضلاو هرلا ةأّطّولا#: ةروكذملا ضرالل هاو
 أ

 5ه_- هلق

 ةاطنلا ةرثكب امرؤ ضي نعاعلا لاق 1 ظ :ةلباسلاق طول ٠ مدنلا عضوموةديدغلا ةذخالاولا

 تقرأ مثالولضرالا نودي مو .٠ اهمف ولولا رع ضوع داهإ او ة«اطولا ةنِطلإو ةأّطلا

 اجتاو نايب يِذ «نزع اهقوق نو ْ تيبكلا لاقأ
 اما 2117 ال اح هلو ا عواو ايفا ينابحيو انايحلا هزاكللا ىفغا

 مقطع: انج دنا ةاربفل اهدا بضزالاو » اهدي بقر ذم دلإوو ال لعام

 وسو ماكو دا. .ونغوا ءانب ىاسال تلصتلا لهسلاةيظَولا»:ةءاطو ولا ةمْوُطو ا ةنيل ل احيلع يلا
 ءو. اهلا وزنغو ةصهو ضرالاىلا اةالفر ةعاشو قا خط اة :ويلع لذا لاذلاو نضفخلإو نّيللا

 8 55 لع ةداضتو وب ةديمزذلا اغلا: ابق جري رغ ةكوطولا*« لكما لع بشاجتتا]|
 ءادالمو قياوز ل يع نارا ايم كعكلاو ذيدنلا اهبف ةرارغأإو 592 طقالإو نيل ٍْ

 اتيطو طَو + اديدش ذا مدح ياذعإو ا ايان ليت "7 رعشلا دنعو أط وار دصم ةاطبإلا 1

|| 

 ا

 . دو عواطم انطوت نا دطوتو .ةدطو عب نيينطنملا دبع ةطاوبلاو . بيعوهو عمو اًضفلا
 اي + يطق ةعلتا ياو دطوتق ةنطاو' لاني .دارفالا نب ٌكِْرَتْشِم راحل ءوضومظنللا نوكوم

 | .ةيئاطنلا لاق :ةنم بولتم يذاطلإب تياقلا .ناننالاك ةنطاوعم يسمي ظفللا كلو :ةيوسلا لع
 داتعم نيح ىلس ءبنح داتعا ام اولا مجَو.كك ش يساري ذوكيكشنلا ةاباقيو أ
 | يداطلا نم قرون قلم اظااو.مدنلا عضوم ا ال ءحيفركذ ذآ

 | ةليطو امدح دحإو ناينيلا دعإوقوردنلا انابيلا لجو لومتم مسا“ طول او .ةروك ذا ضرالل ةاطولا |

 |/ بحاصك نطاو 08 مايل لابجلا داط ألا نكمتنو "تيه 3-5 لس اكمل طلا
 اذا ب خلا مئانلا دامو . باحإءأ ىهو ٠ .ةمضوم «بانالو دوغ ةيحاص تيان يف
 أ تتعل يل رع يظل كاكاو ضب مسلك 0000 ,عّيتي يا بلا اطعم ا

 0 بلصيإ هريغو ءانب ساسا اهب دطوُيو اوبوتتواركتعنملوجغ هل دعو ديت اهنالوب تيجسق الا دنع أ
 ٠ .ةيانعولل# هيف كلا ةجااحو ا ةجاخارآعولا ض جلا داجومو تلا داقس طولا بكيطوتا 1

 | ةعلب يا هَرْطَو ىضقو .راطوا 3 ةنم ينبي الو ترذصو .بطإو و ب امدإو تاطووسطو ١ج ةقوفاف |

 'آ ةدجااحو ةتيشإ 0 افانش اناا بّطولاو لقوا تانةباطما
 ||. رغر دردماب اني دج نيج ا طوشطامب مم ظ تلا ةاقظنلا أب طولا م ظعلا يدنلإو

 ا .عروخلا و ا دشنإو :ضرالا لع يد

 هر :ر اوه . ىرسلا بخ ةرااطخ | ةغبل وا نطو يف ةغل |



 اطو: نضو.

 ظ وتو تضؤلا» نابع ةطفؤولا#ل كنان تايب ديهلااهنم ناعم طع سالطصألاف 11001 .لوشعايأ
 || نوكيال وا رعشوا روتم نم جوسم ضيرع ناب وأ يلا اننملا ديفا اهنمو ٠ ىنلا لق ةلالدلل ني يذلا
 تارا ةيلزنمب اود نيضولا ليف ٠ دلج ن مالا 'قهوةيلمحلا ةيضنلا يف هياءرموكحلا |معفو. يح ةراشا
 فهيم اق: نصوح جرسللءازحإو ليوان كلا لاعتازع ين ةعببلا لوطا انو: نييفطتملاالطصا ن م
 يندوادب اذني دافها ينيضو اط تارداذال وقت | :عتيشحرش 5 :؛ وار نوحطملات ب ديا بع .دااتاطم |

 رييخل إو. زهاهاطب يا اهتييضَو قلق برعلا لوغتو اهدا افاست اج اةهتاحا و ,موانملاود مالكا
 | تارت عردلا هنو سلا تايخلارب ةلفلل ناكتم كا لاو فيناقبمتا رانا يوت اناس اي ءدلا
 ايار وا نيتنلح نيتتاح ةجوسنللاو اهمبلا ةبرانملا اموهر اعلا عوضوموؤ.٠ ٠ هلاعاو هتافص نعويق شمل 1

 ةَفلاو .ةنوضومررس ىلع ةعقاولا ةروس يع 20 اماما قلي يمك تنال وضرر وع طوس '
 ةاطاؤم ١" ج ضوخملا ند ولا لفرد 0 رعملاوخا عازف اطباناغأ

 أ نضو فرك 5 .ايضوت اكان كريد نماط اا حا نعويف قص دن ةنأف وغأ اعل كنا كل

 | ةظوو .ةلثنو ةّمدو هأه أطَو ةأطي ةأطو ...اىاةيالاوهظ اولا دنعظعو 5 ءانبلاو بارذلا
 0 نالفوتب قرد كاذواج الغ طو 17 هجر. .عيض|ومو تاءوضؤم جظعولا اهيلع نو ا دلل

1 
5" 

 | يلطوو ةلها ع اطيفوبرقبنولرقي يا ٠ ىب رطلا غطي يا ةعرضوملا ثيداخالاو انا ةيال 1
 9 ةيكر سرتلإو. ةالعتسا ةنال اهماجاتجوزا قفل
 ةيؤطاوو. ةءاطمبو طوي عضوا 3 ةطوو الخد ودءلا فضوأ # لو 822 كي درت و ظ
 ةسد له ارفلاو . ةساذ ةيطوتول درب طم ا طوراص ايلا فتك نالوا مرا وم هم
 لوقت ةماعلإو . اًنيظو ريصضوملاو.هدحزمالاو: 0 ةلزغ وا مهول لعفعضو اًمْنضَو ةءيضي ملل | "ضو ظ

 ارالا عدني اضن د قضرالا كانت هللاور طو اللا مظوتو د "مخ ىف دعب اماضيا مل مو 1 ا|مضوا# :اضَو' |!

 ' لا راسل الط وو ايه طيغلاو .فارشالاو هل ًناضيتسا ةمضوتنإو منو 5 عقال اضفت ||
 || اظنل ويف ةيفاتلا ر كك (ةزهواولا ل اهباب اطال افيو 105 مهلا اهلع عطني رار 4/٠١ ةبشخ مضولا + ةءاضتسإوأ|

 أ قافولانسافاوواها صا ومره لعطاوو ينو
 | لانيولرعشلا يفاطإ ادو: مسا ةمسسا غطاوي نالفل اغي |مِللذف مهعقو را يان_مضؤ ىلع اهل مكرتو ٠ ةضؤإورماضول

 | ضرالا ”ةأظواو. ًاطو عب( ره .ىاولا ل امباب اد تا 70 .معجو اول
 أ لع ةلح 4 ةبرفو ٠ .اماظيب هلكت هامور "نفرالابو اوال كاشا انتامريق نسانلا نم عريضو لا ةيحولا |
 | ةونعوةوشملا هآطر ١لوفتبرعلاو ا يآ“ هك ةيرا م ةعانجج يأ هلا وة مسا طوق كو ةافلقا |

| 
 || مراح مواطواو الو ىنح؟ ورعش يفو 1 ّطو 5 ةممت ولا ةجشو عاملا 0

 ١ ل ,ةطااذ كصوت لمار هلع بم ا كيو مضاوم جا مضولا هيفأ لقت : عضوا ةمضيلا :) .الكلا ن

 [| اا ًلفإوتو.ةقفإو ًوطاوترمالا ىلع هاطاونو .ةقفاور مالا ةنعاضو ضع ل اعاضوب انتوا 7 1

 ٍ ٠ ءاطعيلا اطتيإو هاطنا هيغلا اطنإو ٠ انفاوت رمالا ىلع نم نضدو» نايضووإ 3006 كلا ”نضاو وهف ٠ ُةلصنَو ْ

 |[ «يغلا طوعساو ةعيا لبو ماقتسارمالإو .ةهعو لس نضّناو .هل لت انفو هلل لفل ب يح تدل

 توب دوق ضرالا تعول تو الأ |
ٌ 
| 
 أ

 ا ١ ةنفا ىرمالا ل 1 هاطواو ىده ريغ لع ةبكر يا ةتافلث واناسنا انثام مهف موف 5200 ١ ا



 و هلا 11 لا كل

 ادا ضب لوقو. ةنغ دجال ره ملا هني ىلإ ركام االالار ايدول ربه
 عض !اب ديالا بكرلا ظنللا رمالكلا في رعت يف عضاو رهف.ةيذكو ةارقفا ثي . نإ و.كل انهاكرت هي كيان

| || 

 ,ةدافا ركذل دصت» : ناحو ادضتلا عضولاب نوديرع: ع درا ةآإ رطإو .ةنيضوةنلا كئاتيكلإو:عوضوم تسول

 عض لافت نك و. مضوملا ةعضولاو ةعضولا » ؟عماسلا . رماقا ةاصع عضوو .اط رافال يا: عضإو يزف ةتغفرأ
 ايفو .ناردصم ةميضلإو ةّمضلا + «ةعضولا هذهريغ ةنبالا .ةيادكلا باب نم اهو. ةلتاق ىدعلا يف حالسلاو
 ا ةحضلاو 1 اةامطاطفإ 5 . ةاضو هه هبسح ةعيضو ةعض لوهجلا لع عيض) دنلوب نزاع ف طرا

 !لجرلا تيما : ماغل اك تم دو ١ ضحا نمرجت افيا لجرلاعضوو: ايف رق 6 مورسخ ةعيضوو

 |لبقرمنل اذخِؤي ف ينل طرطخلا ةيذدلا طاطخنا وب يف ناكومؤل ةعاض وو ةعضوةعض عضوي
 2 ةييبغرلا ارجلا يس عّضوف سيد تا * ابعد يل اًميضو ناك ةءاضمر ثرالفو.ةسخبو ولو
 || ناطلسلا لا لبالإوةطيطتإو عضو دعب اهطاخ ةبجلإو .ةنآلا اعيضوت <يثلا عضوأ|
 ةمكتلا وب فبتكت باتكو يعدل. روشملاو جارتما نم ةعضاوو .ةيدضنو ةحدتر انقلب ةبال ا را ١
 لكون د ذ نيل | اهيلح بصف 05 هجم لطف دع رمالا فو كل عيبلاو ٠ ةنشاز ةعضا ا

 ات امر 2006 عامسا لي ديما ند ءرماوفا ةامسإو لع كعلطا يأ ل | كميفاأ اه لوقو. ءيش

 أ نيذلاعئاضولا !ماو :موقلا لانثال عئاضولا ةدحاوواهنم اعاضيا لبالا: تعضوإو .كيأر ى لع عيفلظتو در

 | نغا دطزني و مههترب ناكن اهرلاهبش مف ىرسكم عضو أ يف تعرساةقانلاو .حيرب# مل ولا لوح ضمحلا تعر
 اعئادو ده ينبان و ىف كلا عئاضوو .و هدالب ةلانلل كولا .اًنيرسآلوس ايس تراسواا 5
 ظ2ظ011 . عضو ام كما عناضؤوةلرملا همك ا ب ةروس ف نوا ميك
 | نيملسلا لع اهظونيفلا فئاظرلا نكي ا[تاتكرللل هت اج ةيؤكمو ادا عيرسلا ٌدعلا لع مءاكر اول يا

 |!عيبءاهتفلا دنع ةميرضَولإو .اهيف كيلع ديزيال كلا ىف انساتا عضاونو .جيرب وا قرسخ لودبلا لع
 |! ةطخب عيب ث ىا هيلع ماقام. لفاب كلم ان صحن ككل اننيب ام عضاوتو ٠ ربكت 0 لكذت

 اردس 5 1 :اعضإوتوةعضإوم ىجسيو» لوالان فلا ًاطخإو مول اعاضا لجرلا عضت إو طاوت رمالا ىلعو

 ناقل نكلاسلا ع ةعيضرلا ها فلا دعو عضاوت ضنا تيم م .ويسح يف

 || عضاور دصم ةعضإوملاو .ةّلملا لهال اقثا لحتو ةلقلاب فعلا دلتا بكربفهنع لعامدقعضيل ةسار
 ابصملا ١ يثودحارا اا فال وهو هكا ماهنفلا دنعو عر يتلاو !و ةضورلاو عيضاول كل 5 ةييخاولا + حتا

 | اهدحال نكيبل لج رنم ةيراج رشا ضاق زق جمان ردصم عضّولا* ةرجافلا ةأرملاو لا
 | !ممرتشلب راجعا مل لدع دنعاهعضودارل اة عضاو لا يف عضولا تافيرعتلا هس لاو . عاضو موك

 0 تتار المرج جام طرال نإ هيلعو .صيصخت حالطصالا يف فو ىعملاغازأب اظنللا لعج ةغلللا

 !مضْول إو غضْولإو: دي رع غمكطلإو ةنم موف لوالا ةيغلا ٌنمحا وا قلطا ىتم ءيشتب ءيشا
 ا 0 . عيذاّوم ةعج عضوا ناكمو نار دصع ةضراع ةّئيه وه ءامكحلا حالطصا ينو ٠ يناثلا هيغلاا

|| 

 ا

 ”اناكم ترعلاما نييفرصلا دنعو ٠ .ناحلا فدارم 'ضئب ىلاابضمب كارا ةبشنا ويوم ككولما 5

 ا 1 و "00 ليحل عرت ةقانلا عيضؤملاو انا دول اومايقلاكةّمجر احل ارومالا ىلا هئارجا ةهسنو

 ' عفت عوضول و٠ , .ةبح يأ ةحقاومو ةعيضوم يلق ٍثو امضي نار >1 هيت ةيرطر طغت اةضراع ةئيهامنم الك |

 الهيل



 0 وت *:حئاضوج معنلا ةيضولا بةرخلا ها ملا هي 3 يماراا 2 وي وو ٠ ا او

 ا
 ماظنلا خو يدبت ينلا هش اةيضوألاو .اًضيا دي مام هئانال سارهفنالف و لاني ةجرم

| 

 عوض ىلا ءوض نم يأ 0 حشو نم اوموص |

 تل ع و
 0 مير يب ا ب تب ب بْالاٌا 2 2222222222522ز2ج2ؤ2>-959-9>->ب>>>->-ت>----7- دع

 2008 9 مرا : نسعلا دوسا ل 10 .اهضاو ةلعج احاضيا ةضو وأد ع 2 حو ص

 أ لبالا ترسو رولا لخدي الو قيرطلا محو بكري الو ىدتي .اًنضإو راص اذارمالا عضوا اًضيا لاقيوأ

 باّرقألا تروا هل لاقيو ضايبلادب ؛دشريغضيبالا يتغ ظعلا تفشك سارلا يف ةّحنلا تحضوأو . ىدحتي

 دب فصنل اب اري شاهيفءاما ل مجان دابكاولدلا 2 8 ع ع تاعلطا نم يا تو 2 نيا نم وقو |

 كلوتات فا اب اخاضوو ةفضاومةبحا دوو أ ىنعمب مك جحفن|و ضو رمالا - 2 كم 2

 ا ماوبعمملا يرابت يلاسكلا لاق :قديبلاو |و هلي عضو ءيشل ل يفلانالف ضوتسإو 5-2

 اوثكلاو يتسلايف ايرابت اًضاوت اوتو ٠ نيهرابعم لك" .نالفاي ةنح عشوعسا ل ا. ةارع لهراظنيل ظل لعأ
 اباه لع ربلاو اليلق قتسا اخاضيا هل واو: ريسلاو اقلاع 3 تي مالكلاو رارمالا انالف عراف

 ٍفصنلاب هيبشولدلا يف هاما خّرضولا ريغ ضي الا لبالا نمو لعاف مسا عشاولا ** هل ةع

 نبللا اوأمسدل ابوحت واخت اريخ ورضوي انالاريضو ايلف زاد ا ولايترلا 1 قايل ديدخأ

 وو اطر عولا * * ىرضو و 5 يوثيضو وها دعل ىّري .. مخ أ يأ . متلو الأ بي مل و حترادلا عيل

 ٠ || ةيقبو اهوحنو ةعصناإو ءاقسلا ةلاسغو ةدلإو عدل 0 : ةرهزلا وهو تاقوالار ينك يف يضم جملا
 | جت دساف ماعط نماهدت حير نم ةمثن ازيد مسا و: ةلضإف . جاوا 0 -

 ام ولا اذ وعملا اطيل ريع ودازسإلازأ داع ضيبلا ماي 2-1 اجي .ةرم داولا تلق أ

 | | فو ةزؤشنفلا 0 - قو ءادري كنقلاو تسالاو) مايا يا٠ . م اوالا م 4 محلص رماد :دضاقسو نص

 ٠ هةانركذ ١ باوصلاو - ةرئوُدتلا يدتفا مصاع ةمجرت نادسالا اًفيا ةعمتاولإو . ا ا يلايللا
 ْ اهناكيز ازف ينبل ا يس 2و ةدرلس لاف دكلفل نلعؤدص يلا |

 بارغ 55 ةتالاخ ليلخ 0

 تاق اضو دو لجرلاضو ظ "ممغاو هل ها كرتال
 ةمص تسر -

 | عوض موا حض ومو |هيخوموأ عضو ةعضي هيل يغلاعضو اكيد قو هوضلاو ت0 يافا
 ا

 .. وردق نمط ةنع عيضوو ٠ رفمقر فالف ع ووطع د
 اعرض تنم نعوم دش هيلع هل اج ضقن ةعرغ نعو هي بنار اونا نف لب او ةرخلإو ضربوا | |

 ظ |" يهف.حربت لو ءاملا لوح ضحلا تعرةعيرضو لبالإو !لافطتإو حا اضوا ج ةضفلا ب 5 1 ,هطلا

 ركاب لا اخو لبالا ىئارلإو . عضاوو ةعضاو مطرود لوفو مص ١ هردلإو الكلا راغصو

 عر محو نسمي القوا جاعتم مزال ةةواضوماي# .ضاييلا يشل اي اتوا كيبلا ةشوقنأ. درسا

02 || 
 '.عرسأو ةلييأز ”-نماط اعوضؤمو اًمضَوةنمَكَح ريعبلاو 'ضييالا حاضولا * نانالا ةحضولا + عج الو ىشي | أ

 ا ياض نالف غابانا .اًدزاةعق ةعيخوةعضو ال قمن الءوص : لما هفب) اكن 3-3 ا لاقي

- | 
 ظ (هاَن واولا ل طباب) ا اعط اهيوايط ع هاراإ حاضَو ظع و. شربالاةيذجبقلو راهتلإوةنسحلا نوللا

 ظ 1 11 5 161 الاول او. :عضأو انتل نوقرفتي وليالي ةنومررف ضي .اًاظعنايبصلا انكي

 || اعؤضومواحضوةقانلاو او. عض ايف. ةضحلا ليقف اهرهطأ َناعهد روما ةادغلا لود ةالمص حاضولا ر ركيو .هبلط يف هبلط 5

 ايدل



 0 و يكو
 هن 1 ع 1 دو هرب نع ب كرد 2
 راو لتعم الك ايم راكماؤاكليا مركاك اما ةلصور+ ..نويماؤ اكاننلاوأةيضاو 4 ينف .انابن لصتا
 ظ و ىلا يا.توللا فذب املا 5 كيلف اةرشأ ضوقزوملا دهعما كا مبلاوماصواوةيضوت انكي كلا
 أ نيذحلا كدنعو .ةتولبا دعب ردحال عم وأ لام نم هتوم دحب ةادلإ ل انك رنالفل ثالفو . 8 هيلا

| 

3 

 نيعم صخشلهرفس وا هتوم دنع يوارلا يضوي فنا .ِهب ىصرم هيغلإو هيلا وا ذا ىضوم كاذو .صوموهف'
 اهب مرحي لخل ا ةديرج اًضيا ةّيمولإو هيرب بناتكيا هلافظإر ولام ف فرضتيلاًّمصو ةلمجحو الف كاكالكر
 ا كوطا ق ار كلاي رعاط صولا + كو و جا .ديلع ةفظعتسا هدو و هل ةلغج هلام ةيلاو ل

 ظ زةكزقي انسخ الازمان ك1[ج ماسنإالا رز ياو يل ا
 .ةفاظنلاو 0 ا فاةيلغابتو افي اخو هللا 007-1 + نول مكلغل هب كاضو

 اخ

1 
1 

2 

1 
١ 

 الا مح ناب ميرو نا هّنح ناكو د يدح فو. ميل ما 1 يلام

 |وضوب هيغلا ووو ٠ ءاّذو 0 تمن زو لعءاجن ةلاخملا كم ارواب ه1 ع ارعل ىصكواف ملص هللا نلوم ا

 جادض وو يخووه اًنيظن تسنح راصةءاض وو «ئيضاو امنا: ةنا"ن تعمم لوقا ةانيتولا نييصوملا ن نالخلا قو
 ١ ةفاظنلإو نسحا يف ةيلاغ ةأضإوم ةأضإو + ةيضاوو جانحتالف تنأ اماق لفخيبوو مسي نم ةيصولا ىلا جاي
 يضر ةولضلل اللب اًضوتو ٠ 07 ةاضإو لافي ؛ 5 نسانلا 06 م6 دي نانو .وهست ال كنالاهيلاا ١

 ا اد هدر ةغل وارةقفل داما تايضؤتو» فّعتو لستغا نووي نيذلا ناو اننا اوشا يظر

 ا نطو | قضاولا» اكرذا ةيراجإو مالغلا 01 نحل 17 م لكوم ةناكىجوبسلا مهلع لوتس 0

 ىبال اق فيظنلا ندا ءمغلاب هاضؤولا + فيظنلا ان لع نازهسلاو قنا عيش بي

 | 8 خلفي دل ةقداض | ضاوتو م مكان دارملاو يثاسلاوه ليقو وهسلا ىنعم

 أ

 كل نايتفب ةقحب هراأو |تاير اذلاغرطنس فو[ م 0 ىو ايداوت يأ 1

 ءاضؤلاب سيلو مركلا قلخ هكا :وادي قصر 2

 | اضوع داما أ ا اع ئضاضوو ككاصو حا تينلا صضاوت اولاقا ءرو٠ عيرتتلاو جوف ىلع ١

 يل كك ديعوبا ركنإو 00 ا ةئصد لوا من انش كوخ 5 ْ

 أ اي وهو 0-5 ا مي 0 0 ا ريع ءاشسنلاب اسر هنزل 9 ا

 االاضيأت يق يق و ةصوضخم ءاضعا لإ عع شلا ىلسغلا عرشلا اضيا نم 6 0 | ةاضولاو خيو ةياصولا اوع

 [دزلغ ةيقو وصل]دنعو. و ءاضعالا ل12 البا ىضوملاو يصوملا يحَو 5 قعر ج اهب مرحي لفغل |ةدي رجب ١

 نويقرابع ةويشلا دنعو ٠ 2 صئاقنلا ةلاز 3 نع اعرشو عيجي "الو ىشي 55 ١ هايص وا جاضيا يعم تو /

 ةايضوا ج فيظنلاو نسحلا هنيضولا + راما ةالدم ولافطإول جلا ل م يف فرصنلإو ظفحما لجال ماقي نم
 (ت 0 هيف اشو تاب اضو) صولا 55 ميلا كولا ناب ئرْفلإَو توملا كعب ١

 ا ا ةنهو دي ف أضوتي عضومل 1 دال 'جالتيلجا ا هيلا ضف ميلإو ف ئصتا| |و ظنا يلا ضّوفتإ

 ظ اها اياصَو جءاصيإالا نم ل يراه دعا ول |

 |'نآي ةحو ةحجو احوضاو جن مد رمالا جو | ضل اة يطو تدين بد صولا اب ليساعاو 0

 ا يللا اي.يلبالأو# . حاضوو” مسا وها حلاو لجخاوأ أ ميلعة ةبجواو هدابع هب عزلا ام ىلاعت هللا اياصوو٠ دي

6101 



 سوو االوارت ان

 ظ
 ءواط ولاصفنالا ا ا

 كا |

 وكس مدعوم نات 57 ا

 0 مي ًّط ةقفرلا» .نايططخم ب وثو

 قغلتلا نمةريغضل |يسب مد ماوعلا ضعبو لئاص وجةعسأو 1|

 0 دع ءيشلا :ن ازد ءرفوفكي) رع كر

 ار طوق
3000 0 

 :الوصومو ًالصتمت الم تللكنأ؟ ىجاو يم اشكل |

/ 

 0 ا

 اضانتلاوراظعلا نم صوصخم عضو ىلع ا ا

 درج ا مديع ةقرالللا كاضتاو .هيف عزادنملا ريغلا ا

 قلع يا ةيلاضت١ اهنيب: نلوم ةاعلإو“. اًظيارإوجلا
 2006 58 ا يل كحشت

 + يجي 3 لاصتالا ةداطتلاو

 00 ةيكعو# راكع .كرنغ الو امنا يف

 اى لمحل يف لبحلا نعم ليعوللاو .اًقزر دوا ف فا
 3 العلا لاق ةةنط 0

 ا لصوت د هت ظ

 طولا كرا هيف قلع ا

 هيف الينا. تيل .اذهب 'يحلا اذه لو ال 0
 هنا لع انقر فطور قلع دقو لاق ما ةيملزلا
 هب ريصإ يذلا :ببسلا# يما يف قلع دق ىاوب لدتيم

 يأ ةماعلا و ١ اميل لالا «كييلاهيئاراطامقحلا

 نيب كلب(, لل

 ”ةيلصاوم ا ا

 ةرزجلا نيف نالصؤلاو ةزيرخجلاو

 يده مغيب يلصوم لوفتةا

0 
 اعلاو

 «رع ةقربلا:لصوملاو. نععاف مسا ليصوألاو .+ماللا بصيت ةراعلا اًضيا ساو . انتطال نابرق !ذه

 د 0 2 علا فارغلتلا ,ضرالاو لزغلا

 .بييلاوراعلاو دودلا يف دتعلإو ردصم محلا «اًضعب فاصنا نوكي اوه اهل 5 عيبدتلا لادتاوأأ
 نعاشلا ل اق .كيصو جدو نالف ين امل اي .ظئاحلا تانبل يف ةلخادتم ديف عزانمملا طقاحلا تانبل |

 هلال اق فقال ماو سلا او اك

 ابضا 5 ُةَفَوَر رح كر ام 0 0 ا

 - تو

 ء |

 أى ؛يذلاك تما ياو 7 0 دض ةغللا: يف “لادا +داصلااودّدش اًبرؤقلي طلاب!

 ظ ترم هيلي ام عم كةاام' ْؤْهَو ف قرح ةنمو ٠ نم اماع اهببين و اهنلاداعتا يبحانيرمالع

 .تالوصوم ج ةيردصملا انو ةبصانلا ع ناكر دضعلمجلا كنعو٠

 ماك لصلا ثيدحما نونا مع لوصولاو هيجمو ثيدحا ة 3

 . ةعرسل هداف اهواي طيف 3-5 حل دوعلاو ٠

 7 وصوم اذو“ ماو اوبف.كب ةباعءيغلاو, , ةنونيب هايم 0 توبثرب كذل' ىلإ اة ظرف د ا

 ةرتفو ريككت ةبش ةددج يف ةباصا اصوت لجرلا مو نراك فيس نرك ءامكحا دنع

 ا اهبل يصوت وتو .ةلا انالف ليا .زطنكر نيكل كدنعو٠ مج
 ا
 0 تاع اًمكاوت ايضا وتو مصوتف ى اي سوا

 مم سس

 اناف معو تاذكمرج كت ناف
 || ...٠ مرج نم مآلاب مرج ىلا انفلد

 ضفنلإو بيغلإو:زاعلا ةَمْضَولا + نضَركا صولا
 ةجرف ميول ولا < دسحلا يف لسكلإو روتفلاو يكف

 ظ يهل كم يل ل هالو رطلا كوبا
 ديبل لاق ٠ : للثكو ةرتفوأ نم

 لتر اف ل

 ١ لسكلا مضوت رجاءا صعاو

 راما ةعرتلا ةتاطولا ل نفي
 * ضصاؤضولا نمر ظن ةصوصو لجرلا ضوضو

 !نصوصولا 6 اهبافن تقيض ةاراباو .هينيع تن و رجاوا
 ظنت نع رادنمب هوحنو رتسلا يف قرخ صاّوُصَولإو
 | راغص عقارب ضيا فنصواصولاو ٠ صواضو ج هيف

 ش 2 ةيرخرالار نوعم؛ ةراجتو ةيواجا:ااخعسبلت

0 

ٌْ 
 ”صاّوصَو
 :رالفو“ رقعفر دعب ٌنخ اّيصَو يي لجرلا ضو ْ

 ةلصو يخل! هبو .لبصتا وب هيشلإو ّنخ دعب نزنا
 " ةءاصوو اًيضوو اصَو ضرالاو ٠ . عقم مزال



 دف لضو

 / لدلا لالتولل كلل, . هلع ::هتشو تياملا جردنيو ءايبنالا عيب نامالاو نيمو ال ومو مح لا
 | ىلعوضع لكلصْؤلإو لصولاو .يرهقلازهشلا يلايل «يغلا لصو* 0 ةاعارم كلذ يع
 الاقو: لاصوا ج ةريغ هب لوب الورك ال ةدحأ ىلإو٠ هيف لصولا نمرثك[ روب ةمآل الصوت هيغلاب

 | ميسم ةريغ”لاقو ٠ لصافملا لاصوالا يرهوجلا 000-1 ايا ةهلب اذك |
 اردصممغل !اب ةلصْولا + ىتعملا يف يرهوجإ )وتكوهو.ماظعلاا يقو ءيشلإو هطراعدو بما نقافع ف

 هلي ١ الصو مج نيلصتملا ا امو لاهنالإو | لاًضولا رموص .ةنمو ٠ عاطقن ريغ نم ةمواذ ءيغلا
 املس لتلا ربلإو ناسحالإو ةيطعلإور دصم راهلا, روض لضي ن:رانومو رشا اف اةلغإرل 1
 الهاك #11 لل امغا دانعا ناريغ نم ةدعب يذلا روص عم ليلا كاسماب
 دنعةلصلا ولطو ؛تالغ جياراغكلإ واول 7-5 دهب ىهتناو هب الاصيا هيلا ةلصواو ٠ يك مطب
 دا ينك ءاملأ كدي از فرح ىلع ةييرعلا لدا لضاوتو هلا ل قوظولا ف لعلة لا ل 1
 اوك ةيمخامو ع ةدحاو + فرح ىلعو لصتيإو) .لضتان اراض ةض الس ا
 | يفو لوالا لاخلا يف ف هايلا نولوقي.رادلا يف تلخذ نم .ىمتإو غلب ديلاو . عطقني اومآدلا ًالاصت (ةصاخيرعشلايف

 لا ةيربخ ةلج لعو .. ةلص ينانلا لانملا غنا  نالفل اي لوقي تاوغر لما ملا اءد نالفو

 |دلج هذه عمال !هزج مسالا كلذ عيال مساب ةلصتما زاهي اهرسن لضرب ساشا ا
 أ ءاجوحن٠ اوضح ىيسيو ل اناع هم يض ىلع ةليعشملا لصإوا ج لجر مسإاو لعاف مسا لصإولا + اهريغأأ|
 نيد اولا دنعو.َلَصَو ردصت لوصؤلا+ هوبا م اق يذلا ةليصاولا + تميواولا عامجا ةيهاركةز .م اولا بلتب |
 الي نم اهوخحنو مارد لوصو نابي اهيف جّرشُي ةنيَمؤ ,ةيلاطلا ةليصوتملاو .اهريغ ناتي اهركتخي لصتا 2 رمل

 |ارينكلا ل ٌوصولاو.تالوصُو جر دصملابا ةيمست رخآ ىلا *«ةلرموتسملاو ةلصالا هللا نب لويد كلا ْ
 أ نم جريزحلا ل لوق هنو« ءاطعالان تكلا ا لصولا |لضإو ةيدع ناديا تلو ا كا

 ةينارخأ ١ هتماتم| حاتغلا لاغقا .ةاقئايزو, تانصلا لاق دامعتب
 يناجماب سيل لوو لوصوموهو فاجو |: ىلاعت هلا ىلاّر غلا ةفاضا عانتمابو ممردق ىلا

 || ىه لاقي ٠ رخآ عم جرخيو لخدي يذلا لّيصولا لصولل فدارمنيكلاسلا دنعو لصور دصملاصولا ||!
 ادت كسلا كلن برم وس بيست ادد ل ديا موكا لّسَولا + لاصتالاوأ |
 !نمو. نبا ةرع ف تلا لمحل هليل يناحملا لها دنعو ٠ لصنلا ريدع هاربا اهسعو .ةلثمأ|

 ناف نيقانع نيقانع نطبا ةعبس تلضو يتلا ءاشلا| انضم ىلع لدجلا ضعب دعوا لااا ٠
 اطال ليق اًيدجو اًفانع ةعباسلا يف تدلو. افلا وا داي وااو قاونلا لفادنع لضولافرخلو أ

 يرجتو ءاسنلا ودكاح زلال ٌرمالا تربل برشي .لصتت اهمال كرعتلا يورلا فرح دعب نوكت ةلاهؤا

 اذا. تناك ةّصاخ ةاغلا ةلَيصَوْلا وا ةبئاسلا .ئرجم ا .ىدايخااعتباتيغلا ترق هاوتك يتورلا فردقكرشا ||
 أ ملال راج اًركَذ تدلو اذإو مل يف ىثنالا تدَلَو ! يبات كلو ام هوقو يال نم ةلزاتمات تتناك لوقو

 | اوحجيذي لف افاخا تلصو اولاق ىنتإو اًركَذ تدلو نإوا ٠ اهليوذ انم از اهاراع اذ ارا سطات
 0 لصتنف ىثنا م اَركَذ دلت ةاش يهوا مهتطالركذلا فلالإو ةاطإو هابلاو واو لاو يور ماللإو ءابلإو | ميلاف ا

 اىلاق اركذ نيالا فوماي اهاجا نم اهاخا نوحي الفا هذهو . ءاها 6-2 لصَولا هديه .لصو'
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 فضو

 افلا ريسلا تداجا دير. |

 9 0-52 1 ةفاَضَو فصوي مالغلا

 ضعبل 00 ةفصو + يغلا اونضاوتو» ةفصاومل أب

 تافصلاب بْغج] ١ لاقي 0 واع ثلا كا ا ْ

 كيهلا نب ةدربلط لاقو ءليسق
/ 

 ع نا وزب
2 11 0 
 اندتا يذلا ٌقاذحا راخ راج

 دب ةيسررلا

 ِ افوصومراص أ أ

 كح نا 2 هئادل

 نيك اجلا وتو حنو
 ارا هبط يأ اًيفاش اق 2210 فاك افأ< رع مل وس
| 
| 

 1 هي د دا لها كد قاطي 1و . لصالا لب 8 ءاهتفلا |

 ةفدا ايو الا اع ام

 لآ 0 ٠ ةنلنلا يناعل. ١ هذه قدح ةنضلا ١

 ا

 لعوريغلاب عاملا لو تعال

 تانيركودا قف

 قدر لع لذ ع ةرابع فصضولا |

 تانذلا ١ 00 18 هفورح رهو كد ,مادوتعتللا |

 1 يلاودعوا 510 ةاصلا !ءافصّؤلا ف. رمل مَ

 فصاو 1 + موقي فضول ار آنفا انغيب نتف نونكلاو ١

 * عوضوملا 3 .فاص وا ج فوصوملاب موكل ةنصلاو

 اونع 1 د ل 7 ١

 ةنصلا ع فصول الا سا لع ذر عوض

 ل

 يف وا ٠ داوسلإو مدلك فوصوملاب رموقء او ر 0

1 
 0 ١براضل اك لعافلا م 1 اذلا كان أ ضعب ١

 ا ع ا ملا 0 اهوا ب | بورضملاك لوعذنأ | لولا

710 

 د |

 خلاف فيرظلا هلاخا تيار نولوقي .كلذ ةفضوضيرل
 0 للا مح رظلإو فوضولا | فضوو ةدّلوُم واصلا مدالأو ٠ هب حئاعتي 00

 /ةتيملاو: .تافيص جوع كنع فوصوأ. | يف ةفصلا ن 000 > يلا ةعاب ةنصأ أوم ةنص|و#* < ةفاصَو او فاصي يل مسالإو أ

 الي حالخلا ةظلطوتس او . روحا نسمي
 كاعالإاب وسم ام الل .هل ةفصي نا ةلآاس «يغلا انالفو . ةمدخلا ّدحأ

 !اب قلعتيا افانلا فال هب جلاعتي أم

 ادعوا قضاقادلم نبيلوصالا دنعو ر دصم فولا

| 1 
 0 ل 1ع 1 هقو رح رهو 0 ا

 آس اعف امدعتارلا "1 موو كلوا

 امن يذلا ا ْتاَذَب ةمزاللا ةيلكحاو 8 راما ١

 0 مسالا اهب الا ها

 لضو
 00 ا هبشو لفك ىنحملا |

 ٠ فاضي كك زوج ال امكوتفص ىلا ةيغل ل | فاضي 2

 ١ مزال اقخما قدشم مسأ فرصا دنع نع ةهبشألا

 اة نك توبنلا نعمولع هب لعفلا كلذ اا
 فت"صوي د هب 110 أم يف ة 2 اذلا تأ فصلاو

 تانصلاو .اهريغو ةرظعل او ةزعلاو ةردنلا وحن هذضب

 ضرلاك ءدضب هلا فصوي نا زوج ام يف ةيلعفلا
 ديما تافضلاو .

 الم ديل المنا ت

 تن 5 تايرصلا تعسلاو ةيغعل او

 2 000 اا

 0 ةجرلاو

 رم ةردلا

 نوري الو تانصهل 0 :ةقرف مو تافصلا ىلا

 أر ةلخلا فيصَولا 0 ا 4 هول الآ تاذ دب “يأ أ ولع

 |[تود ةب 0 3 ا + هانصو ج قهارا م 0

 كفر ءابتنلا كنع ةَعّظاَو 01 هيك

 سبا ام ع..# ناوا ةيّؤر ريغ نم 5 د دل

 1 هل 0 يرئشملا للا ةييفدز عاتي مم هدنع

 0 را ا لاقي :ركللم ةزايحال

 عنا عر
 0 ةلصو م ةاصي 0 لاب < ىّي كلا لصو

 اَكلضَو ءاعدلا هس مطوقو 22 50 ةمجو شمالا

 ,ةمللق ةْل( كاطعإو كيلع معنا يا مِلع باب نم لأ

 8 كلا ىو >ِ يغلا نالف لصوو ٠ هلي

 ينلصو لاقي . هلا ئعناو ةخلن لي 0

 | لطو الصو انالف لصوو ٠ ريتح ربخلا يلا لصوو ربخحلا

 ١ افالم قال ركل .ةمرصو رجم دضو ب مانلا

 , رعود اعاد " :نالفو# هاظعا هريااوبواو كتراغدو

 انصأو يؤ ةةمال

 ١ هرلا ةروس فو . نالفل اي لوقي ناوهو ةيلهاجلا

 ىل ل ضوتنا قا نماأَم نولصي نيذلإ نيذلاو



 7 ةنوعد امه[ ادم

 لعافومسا يش افلا
 هاف ىنوثادج! ا

 بلال كالا ا

 ةهيشوتسا دتد ةلسرتل ةتكدحو

 الأد كئاحاودل اولا ريفكلاو

5 
 رميغو سرذلا ع تاو ع | لضعم 98 58 0

 كاف كس ا داو ردا وس قع مالا

 ١ سرف لاني اهكةيشأ روث لافيأ]

١ 
23 

 :ارذا سوق

 لاقو
 ةرقبلا او 5 اكو ا تحال

 را 0 >2 يا
 ما 7

 نيدْلاَو .تبثو ماد ابوصو برص)ر + لا بكور

 ١ هيد ويلس لوقا اذه 7 سام

 هيلع تاداضع رتل ءاببجو 00

 0 0 02 5 0 بصوأ |
 ١ ءينلا ىل لع روفلاو ٠ ةضرمأ ناعت هللا ةبصوأو ٠ ضر

 | ةقانلاو :ىاضو دالوا ةلدلو لكرلا 25 ا.رياثأ

١ | 

 داصت 1 جواد لا بسلا .ةيايبلا لأ

 ١  0 0بسلا 2 0

  0 42ا ع 3 5

 اهلزعأ هربيغو باكلإو ٠ ةريظح لأ يا جراا

 تاو ذا اناصتتل اركلا ىكوتماو . ص ا نا ةشاو ف
 ةريظتماتيبوةبجءلإوهاذلا كييصولا»+ جاّسنلا هد اهب هذال نوباكضلا اضياةاشولاوب

 نم بو ؛لا شةنو ردصم ْينَولا 5

 الا, يطا لول الا ضراا رع امنلإو لب رأس يول. 5 | نم عواد نول ل مس
 او. نتّودنّيَخ يدل 2-4 و هدئر ف: فيسلا يي شوو هاو جردعلاب ا

 ةنصخلا ن نميذلاو ةرابا نف ألا نوكي ال ديِصْؤولا ند 7-05 دضم ةيشلا : الم بهذ اةيفر نمل هم نه ئ ما غدا

 هلأ مس | قلولا قنا

 ا

 اطوهليقو ةوعصلا ماد *يشلاو.اههحش تبن سومافلا يئو.اهييحت تت ريفا ١

 ا باذعيط و تافاصلاةروس ف4 يقةحهو. 0 بصاولا»: تف - م

 همس 7 اياد يانا صاد اسلاك هاو“ ”ءاديأ تعال

 |١ رصنبلا نيباميصولا "أ 5 هد اغاليت لآ دج ةديعبلاةزافملا

 ةدروم انو ه هيلو
 اردت فضا جامشلا دصوإو ٠ 10 اي

 اضالر صولا ةريصولاد:ضرالا|

 د

 | ذل 1٠ م

 8 53 ل 0 . ةناغ و ةيطا بابلاو 1

1 
 ا

 | نفيكلا باحا فيكو لال: ل ابل يف ةراهج

١ 
 | مشو اذه وا 3 :مألا نم 0 ةرياطعي

ٌ 20 

 كعا لل صولا ةّليصول كا 1 و جةراظ ظ

 ىبطللا ٌكيحوملا نع دئاطو 8 0 خا ودق دلل 5 |

 2 5 35 ١ كة ٌ :
 دعةثبطم ىا .ةدص يهم هن 5 زياد :ىس ينو. قلما.

 ردا دولا | لعنلا هاف هو 4 هيلا " درت يرش هيلا ةبسلإوأ
 اديقاييتحب ئلقلا كلتضلاو دولار صولا ب قرض 0 ها 6

 تا > ريح وذ تاو الاي دن ة تالاك اوس ١

 تالا ةوكاذإ | كلصل

 100 1 لعاب

 ةّرصولار«

 | ع
5 

 هايرخأ

 اهب اق يي دف اص جوت

 عضو إ نعاشل ل ةييغ اًدصَو ةعصي يغلا
 1 3+ ىّوخو كولقا ام مف جانا

 ب وب ىصح نعضي .سوح لع

 'تايضلا ىأل: نق ضرالا ف ةنيغب ىو ه2 تادنقلا ى

 'عصولا 0 ىىب نافل ىعمب عودلا ن رم داضلا مخ نيف

 'ثيدخايو .رونصم-ا ١١ نمر غصار

 |( ريصل ىح لجو رع لنا ىلإ أ عض اك لل |

 [راغصو ا

0 0 

 : دول عقلا:

 تسصنلإو َدلَتْع ةتنلبا ل احنا يف ىو ايل ةتضلا لانو. هال 2

 هيف 3 ةععل ةيحو

| 

 اينع دا ارواح 0
 5 ا

 .قرو بلا نسح نع مو هجوترملا فصوواأ

 : يف كلذ حالو

 اعلا و

 : 5 داجإو يملا فيو يأ . ففصَو دق
1 ْ 

 اهاذي تندو تجداام 9

6 



 ا

 ذانا اا لحد الاشبا 1
 وب الفاو ةدجو كالو . هلفا ةظخ القوا عاشرلا ظ
 اغا لق او “+ نالقو .٠ لءاف مسا ل :اوللا

 اب هللا ةثم باب لاو. الئ“ 1 ١ 97 ليلا
 الر ةرصارا نيستا نما جلع ليلذلا 01مل

 رينكلا ها ل ايإع 0 ١ هزطق ل

 الفلل ويف ف ةق لا.

 ةضقان يا"

 هر
 هما

1 

 0 وا جانميتكلاو ع 0 يلع او دضإ

 أري لق دنع برم 0 0 د لذللا
 هلا داوي 00 لعل قنا د هيلو

 0 عبتي يا .ًالاشو ا ا لا اما
 ا

 رعاغلا لوفاناو ا

 لقو الش راد ا

 1 امهذ ترد هثاذم براشل 0 0 ْ

 ٍ اك هاي ةيفو ةماعت ةيحانب م اذع لج منا م "ا

 اعلا ا مسك لونا
 عضاوم لذا 0

5 
 وهو ا

 اهيلع ةذ مث ةربالاب هز رغ انتو اههفي ديلا
 مح ايشوت- ديلا ةششاولا 0 + هلمنا|

 ئا:ةجضت جوا نولي رعبا اماهرا مّركلا واو .انتمتوأ|

 اهدقادب ةناكأت ءاناردر سانا
 لبالإو.ةبسو ةباغرنالق

 !رظن هيف: 02 0

 تشوتسإو . قنط اذك لعفين 1

 فلا منا ةميدلؤلا + مثول د 50 ارا
|| 
 2 لا يدعوا كيد فاو ٠ «تاّوللا

 ضرع كو رك كك

 3 ,الأف مت م

 موشو ج 2 ا

 مل ناقل" ند هارت ا مشوْلْأو ٠ مى ا

 و ا قرع! وطلاب انعبا

 ام لاني .راعم ةرادقو ِهّرملا ةينتولا د“ :”سرق م وشؤلا
 -َه 3

 .ةمشو ةتيصع امو رم ةرطق يا ةمشو انعياصأ

 آ . ةبنيكو اممم( ل اي واذكار زكا ةميدولا »+ ةلكا

 0 .* ةوادعو 0-0 الكيناب

 حدححلا

١ 
3 

00 

 .ةاش 0 و .1ب ناكرتك | نم عفن يف طعاوق, هشام 0

-2 

 يو

 ركيل اهننا تشو ةساثو 2

 ةيشن ول ا لصالإو

 ا عترا ام نشولا + لق نشوف هاا ون
 واوا دنس ؛ 0 1 نسل فران

 000 ةعم دعتيو ل 5 نيزت 00 ثول

 كوع هانا ان ةشوشو هلا انو
 رالكلا هيلا

 | مدت ياوشؤلا 0 مس

 ا رول + [ةشأو اوثو ةقاتو او ارش لجل

 0 ةضوشو ”ةحبط 2 00 0

 يأ عارذلا ينَوْسَو لجر:*

 عارذلا ْي 0 ؟الا انتر فادح

 وشو زوقلا سشوشوت : 5-5 0 زو

00 

 ناكل واو 00 و أيوة هكر وحلا ى

 كونا شو وق ةكحو 00 هج( 17 :

 | كلا وو رزوللب نول ظلذ ّيْمَو 25 . يوم

 ” رزاق ناطلسلا ىلا نال ىثوو.همف باذكأ
 ” اد او: ادرتك الخ دكت ىسسو هيلع أ ى

 للا لوخ 16.١ تدل ام يا: تك يا
 مآل ريب دتو ركتلل ةرهسا الار يللا

 ع

 ا( ةخم د ار نارا يو رعد

 ا كتادوا ىشوأ نم 0 يف ل.ةو.اهنيرصن هجو الو

 ب حم ةيقوت بوثلا شو # ةز#و اولا تادبا
 را

 ثواو 3 رتل شوموف ة.ةرثكلل دّدش. هاشوا

 ' وأ قر ةلخ او ١ 3 منال جرخ< ا

 لك ىخم 00 5

 00 بهذ نم ديلا هيفدجو ندمملاو .رعش وأ
 2و يرجلا نع هدنعامجرخا: ةسرقو .ةجرختسا
 هاللي لع ءيشلإو : .بآلكبوا نع

 0 يول لو اح:
 » رب كاتيا :ءا لقشلا ىشعيإو ٠ كمل يقع



 مك تع يل
 ل 0 ا 0 -_- انذاعنا 55 اًقشاوتا ١ رعاشلا

 اناق ةقشو ىف دعم محلا !”نالف ق ا 0 ذامخلا ا امهملك_ شيرت يزاختا لها م

 رعاشلا|  بلصلاك ظنا ةولا سيل اهلص هو ٠
 "هيلع ارك ابنه تضرع اذا دع هلعص لب او. ةطلخ اعَمَو ة ةعشلا * يلا عشو ا

 02ج قثأاو امد الف ١ ند ذو. هاللع انالف بيِشلْأَ لعامل بولا عشو

 بهذي يذلإو يللا نمل ولناإو لعاف مسا قر اولا لعادتلاب ل رخلا زادي ناوهتوأ : .وفدن كب قل نطنلأا
3 

 |! قشافاو قابلا يب ةغل واقر أو رعلاك# ةعرسل يضعو أ راحت الا تعشوأو ٠ ةبصقلا يف لخديف رصضفلاو املا

 قرط لات 7 قشاولا قاَقوْلإ < يملك مس ١١ ليجتا يق 55٠ 1 ؛ عشوتو٠ .ترهزا اءاذيا ْش

 ا 2 كو قشالا يف لفعل دليضع بهاذ| ١ ةادرتل تدعص لبحلا ٌة م ماو .ةلاقو اني د ٠

 اهنيك ىو قر ناب عرلإو ردصَم قش ولا نق ميرا 2 فقرا 3 لجرامك
 لمحو 00 م ةدالغا لس ١ سبيد د .ىد 0 محل ١ 3 توكلي عاد نابلار 0 و لوقبلارهزو ردصت 1

 ناسا 3 .ثاوملا 0و 0 جالي يدق قا اوهو رافسالا يف 0055 5 3 و 1 اهو عوشأا لغم روجَولا عوشولا | |

 ا ا درت كاع ا تابدخ لع 0 نمة# رش عيْشَولا +تابنلا نمأ 1

 0 كا اع انو ماقلاب اهصاصخ دش صا لع ميقأ اهرو فقسلا |||
 كلثوم ل لاقي . كيغاو ةنم لاقي الو ىلق كيغَو قم قلخانال اهسكرملا رخل 7 ةنيدححا لوح ليج |

- || 

 310 اكو ردالأ كشو 0 عرش قا اجورخ 0-0 تايد لا نم دحر يصحاك2يشوأ

 9 جرا كشواو.ريسلا عرسا ةكشاوم لجْرلا اكل نإوو ا اسملع عوق. رثبلا نس سار لع ةظيلغ ةيشخو بوذلا لعوأ
 أ انك+ 7-0 ارمالا كيشوي ةنمو.ريسلا ا عرسا ناخبا شرعر ا 0 لا كياحتا ةبشخو قاساا

 ل

 'ةنلاهقتوا 0 الور دالا نوكي كرا كشويو ةحيشَولا + هياع ةنم فرق كسا
 ا علا نسما مو هب قلو لاهفانم يثو يدر ةيصتلإو لزقلا ناولا بيا راتقلا #ر

 مسا لاعتسإو يضالآ جرت رفكا عراشملا لاعتساوأ:دنملا نةقيرطلإو جتا امل مل
 | كاقولا « 0 ارافازتك الو د 0-0

 /يل مو قارنلا ك 0 ودعت ككولا هدا اسفل هت ممرات

 0و و قارفلان اكو اي ةتعرس دلوبي غشوأو ٠ قئارط هيلعر راصلا ايي

 ١ لقف مسا قو. عرس يل ولا ةقأنم كلذ نوكي ام ع غشوتو ٠ الق ةّيلظعلاو ا 0

 !ربخملا ىنعم ىلع ةلانلا لاعفالا ءامسا نا ليقو اًعاشيتسا قاتلا غشوتساو ٠ 7-0-5 ءوسلابأ
 د | اكهور دج اند اهنا يتعتل "2| نعم ن مفتت ا تول اكلي لتلا غشولا# و لإ آو ولدب ىقتسال
 ًابيرقلا كيدولا هبا ١ ام كاطبو ةعرسا اما لثم للا يع رجوي ام عزضوأ] لل اًمشوأ
 ةقان لج كليشو ارا كيْشَو يدع ارو ةصلاا

 كا ةكشاوم ما .ةب ةنعط 0 .ةدّدق اشو هني محلل شو ْ ا

 | 2 لاس انالَسَوو الشو لشي هاما لشو 1 ةعطق اًقيشوت 4 ةقشو * 2 الفول

 و١ *:عرضهيلاو و .رفتفاو جاتحإو فعض لإ فعض لجرلاو 0 اوتو.كيف بشن اًناشياء ينلا يف ديلا
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 حو

 ناسح لاق

 كيال 2 0

 2 7 م1 2 ع

 ا 3000 فيلو ةرجت ا ةجيدولا
 اا

 ةك 1 حلشو ج ةريغو دو دخلا + بلا اهف لني ا

 1 الخد يا:مونلا

 مو ٌْ
 را

 ازملا حو لوو . حاشولا !مسبلا انيس

 طخ ق حى .تايالان يدب اهو ام ىلا ه اماما 5

 تروا ا اوت ةأرملا تاتوتو. 0 0 يأ

 ب عشر. . هي داتن هيقييسل عدل .حاشولا تسيل جاتا

 / ١

 هطبا بحب ةلخدا ةيؤشب حوت 0 0-75

 0 0 اع ا ؟رسيالا د 2 1 هاَقلاو ن 7

 نم نام 2 مغلا ؛ حاتؤلا لا 50 ا

 امدح فوطعم 0 فلا عل ملول ا

 ثلا[

 دوو

1 00 0 
 6-1 للا 4

|] 

 |تيدخلا رو لا 0 راشيملا * .- نش 0 يف ةخل عصري ضيرع 0 نم جت 0 لع

 ,ةحاسملا يلو لوعنم كا سوو لمجلا رش 00 00

 عالضا ة هعار ا كا ةتذعاق 1 0

 ع

 ذا
0 . 

 1جةحشرم ةديصتلا 200 7-1 ممر

 ةروبشم ا ةيسل دن الأ تاحشوم 7

 ةلوق اهلطمو يبرخملا فواخ 1 ةخوم أهتما
 ايرهناف جدلا عصا لباق

 ردا وتاب 2و

 تا ١

 امقر قرب ؛ميخ ذآ الجو

ْ 

 ا

 5 2 جايد بوث

 *ريتلاة دلل رفا يملا ولا 22

 صولا ند ليمعي لعز هولا

 اذ ىةنل يذم اهرب 3 راشيملاب ةبشنكارثو

 .امتترو اعد اهن كا َ لإ ا او : اهرشن اناراخلا ا

 عرضت الملاو ةرشاولا هل 0 د 0

 اا لا انتل تيرشوتسإو ارنا رمل !ترثنا
2 7 

 رش و 0 ةرشّدم يف. .٠ قثرتو 3 م اذا 0

6 

 ادد راكللا ىارشلا رخَولإو رشولا هب هل ايعازرج م ةوترشللز وت * لجم ازوزيغي لجرلازشو
 ةلجتأ|و ريسلا ىلع ٌيوقلا ريعباإو شيعلا يح ةدشلاو

 | زاشو ١ ىلع ةتيقلو ٠ ا وا جيو هيلا كت

 هاحتو ولا »+ فيشلاةح

 دعو ٠ 6 ردصف عش 0 لع رضايبب وش ةءارتملا |

 أ نيتيفاق ت تاذ ةد.صتلا تاييبارعاتلا نم نا ٍُ ءارعشلا |

 ثوا| د ءرعشلا ة 0

 | ىلع تفقو !ذاق الخور نم ناي رضوا «تنرجج ىل ع

 أ ةيفاقلا 0 تفكو نإو 61 0 راك هل 1 ةيفاقلا

 داوتكرخأ برض نم كلو اشيا اميقتسم ناك ةيناثلا ا

 اناقتك لا عدد هلا
 2 اا انكر

 أ ناوعالا اًضياز ا .زثوو زافو ١يئ

 .ةدحاو 2 »4 دئانشلاو 0 ادنالا

 ىذا: ةردكلا قفارل ا و. رئاَشَو ١

 ٠ بشن اهتزخ قيضاظشَو اهظيشي سأنلا١ اظشو

 اندم |وراصف انباو ةحل انيلا موقلاو. 0 2

 ظنا ااظشاوت اظشاوتو ةظغاوم اظشاو * ليلق اق هو

 ! عابنالا اظشّولا + هبحاص ترطب يف ةركذ لكرصعفا

 ااا سيل سانلا نرم فيغلو فالحالاو مدخل إو
 دايز نكت رمظع ةعطق ةظشَولا + *ظاشوا ج ادحإو

 اووذز١٠١

 ىلع ةنم انكم دارملا :لتو

 ءافب لوطبزفو روهدلا غر

 امو“ حدتلا | ا ركل حب دحاو

 لاق. ظئاشو جم ومح يل معوق يف ةظيشو



 مئاوم ج ا مقوسو”ج ديالا ا عاجا تقول دانا

 نادل كاسم

 ياز االااو ود /اكيتايح يف ةكرمالا |

 ني دا را ب 5 ا . دايعالاكةكمأ

 ا 20 مس. |. .رظةتناتيموهو ٠ ريزملا لع
 اركاب اولا كي عاري هلطإو ا هلي دا

 راتب سلو ةنس وع يق
 0 ا قى ولا د 0 قلنغ يأ تسد وللا تاسن الآ 0 00 1و

 ناك ترا |١ كلك :دلاودذ الا 32 ل
 أرد و + اروع

 30 ضل ا و ب زر نم هد اجب
 7-1٠

 ا
- 

 لكلا اللا تت
 ةنهوتجتو' ةسفنو هلا اطيغلا هيلا املا هل سوسو

 سوسو و ف .يخت الو هيف علان الا عا دج اَساَ يس 55 ارابعاب سامو طنللا ا ا

 ٠١ لاقي لام رثا اًضيا مس اد ٠ لالا
 1 44 نوح ينخ مالكب م كت اذا لجرلا سوسو مطبلا ةعلثللا يي لاآعو 2 مس

 و هلقخ يف بييعأو زدنا! ذقت ةحارلا ةبيط ةرخصلا ىلا عيطقتلا ةئاقم

 هم يريرخما لوقو. برا

 .هجولا مس :

 نادهبشيو

 | 2 رآإ ةيسيمإ تدهاشو ةّيرج ا ةقماقم :,

 0 ضرما . 55 مسا يوسؤرلاو يك ناس لا

 نم ا لاقي .ةتمالعو رماة هيلع يل: ريلايوسوانالتوأ|

 ان
 ١ ارنسا مديد

 نيمو 0 ا ا لجرلانواو

 )اق ءاسيتسا هاسوتسإو.ةغطق <يثلإو.ةقلخ ةساعن زثكوا' ساغنلاوا هكا ١ مونلا لقف هذخا |

 ينو .”ناسيمو هواك وو نسر وهف ٠ دف ظتيتسإوا

 ا 55

 نواس جوش اود ةموشوم عدو !يمولا اها ا قا ةساوسؤم ضر

 ىامملاف ع 31 اع لا نع تال الا

 ارب َنساَوسَولا مسايا لا ا كا تاذةا ةارم

 'سواسولا 4 ةلراع ]و ماظن ر يدب م

 | دئاَضلا سهو ناظيشلإو مسا نم ايوا سوءوم رف

 ْ 16 1 نكاوولاو نسواسو ج لَا توضو بآلكلإو

 ا
| 

 | هيف ريخ ال الاو رش نم بلقلاب رطخمي

 ا |
 ان ابو

 | ذي ةكيدر دخل ١( يناي) ةاسإوم ءاسإو س ىسو

 2. 50 5 اما اا
 امان

 !:يناوذلل
 اكول هما وماما قالب ذا كيررعلا لاو

 ره لوسي
1 ْ 
 ا ,ةبسنلاو الكاسرممب "سوم لوقتةماعل|و» ةعيقلاوأ نم ]نما ا هيلع تع نلف نس 00 0 تلا فلالاو'أ| ا

 لحج اناس ارتبلا فتواه لطم رار ا
 غيسوب نسوي م امثالف قزّدو ةّقيم ريق وطاتخلا

 هان نوت ةقانلا لحفل نوت. يف اسم ياسومونأ |
 لعرلا كوسا لا

 .نانبوأ جةجاختاو ردصم نسوا نو اًناسيتسا

 .يجاخ نم ياناسو“ نالوا لا لال
 انعراطوا ىلعاللا يرن ايناعولا كل ل
 ولا رتب ةروس يف ةعمو .نستلا هيلا + اماجاحو /
 هلا يراضتلا لاق :ىلوةتن ةذخأتال ارو |

 د ا 1 اًقزلا نبا 0 د

 ٠١ ضعب يف اهضعب لخادتل هب تيمس .اننلا قو .انتلا قورع ةلصاو| |

 كانه اجار 5 لو فاول وسو -و ييسومؤبلا

 ا 'لؤق نم ذوخاموهو .ظيلنلا ٍبْشَولا - بشو

 ا دحاو 0 ولا

 ورضلاوا طالخالاو شايوالا مو باشوالا
 ' قووسلاب 0-0 جثن ةعبارق كلب تشو

 ”نالفو ٠ ضعب ىلع اهضعب كفنلإ توبتشا حاضغالاو ا:

 ١ هللا حشو ؛>يش ةنم ظتسي الك ووحنو دوب كج هلو

 6ك ةلمحم نالفو . اهكبش اشرت مكب ةعبارق ىلاعت

 ”ةجشاو مهيب لاقي . ةكبتشملا محلا ةجشاولا# مشو
 ةبارقلا ك اينشا محسولا|

 2و للو

 .- دك
 | ةقرنملاب

١ -- 7 

 حابب | رخو ولا نم مسا

1١ 
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 1 .ىتفق

 | ل ثاَسع تدرطتقر هادا يك ال دْرطلا سلا . م ا ؟راد ظتسز َنيسوبصخاو ا يلا

 ا ربل لدا دع دايو يلا يردجبإو حرفلل لاقي تّيكسلا نبا لاقو دي دجلا
 ؛اضيا كرادتملا هل للاقي رعشلا روخج تمر ب دق لفت اذا ل |.الا يف اّضرا بريل لو ننتو سعيذا
 اة ينيايم جراط اذا هيحانجي ىذصي رئاطلا قامو 18 ىنعمب 1ك دل رثفتو هدإج شقشقت و باع يول

 ظ قيال | نمسلا لح هريعو ريملا نق ىف اراده قت تسلا |

 ا.بٌرنتوبغر آبو ليثب ل اكانتكا 2-0 هيف ةعل مث

 26 يذ ا دعت هش اقزأ لاو وهف قافشنالا ةروسيفانمو اي و اوال ا

 لاوتو أل .بوت ةليسوب ىلاعت هللا ىلا لّسو*#ل ناوهللا ر انمالإو لابجلا للحي, لإللا نال, قسم امو ليللاوأ

 السوت لبا ذذإو.ىلاعت هيلا دب بت المع لع اليوت توما نب ءيبلاص لوقو : هل عيمجت جف راو راخشالإو أ
 أ,ةبرنلاو ةجردلإو كلملا دنع ةلزنللا ةليب اولا ةقرسيا هيجرإلا |

 لو حالطسإولا هل |١ *زيقلاا كلدب تكفتي ام يلا "ميلا اًقوشو مك أياد و ناف
 | كيلوا فدتعل لاي كلل ]بقوة لئاةبو و اج لكان هوت ل هام قهرا هتك

 ل
| 

 '.ييوةمس ةيفرُلاو ةاوك ةحيسو اس ةعيسإ مسو
 ااا كا هاو را. ايلاأ ضرالا ةرسإلاا| نول هلجتريكلاو'- هزل كيو وحد ىقاءالل لعأ

 0 را مالغلا م د“ :ةيف ةباغ يا "يف اهحر ءاملا ىلع تتاغإو تلمح اهريغو ةقانثإو ا
 ا وى دسم وهف. ةماسو اذ ناكواةئجو ام كلذ لطفاال لاب .ةتاج أملا تييلإو. قساو

 اوم ةساوو د ديملا ملل ع امي 0 |

 رع |جرلا مسوتو.نسحلا يف يف ةبلاغ ةطنح ةنيفسلا نالف ق“. -و تولوت# هير لإ رم

 اك ةتمالع يل ةمنو بلطو كاتو ةليغ يشل ملاوأ
 ١ يهعا# كلاب مسوتو : .ريخلا هيفتممسوت لاقي 0 ا 0 ةلطنحلا قتسو + ةيمغل إو ةّقسولا |
 الب 3 4 الح اكاجدل لكلا 2 لو ةلغم ناكف 4 ةضراعو هله كل 1 فهنا ا ا

 تو رض نم ناويحا هب عمو ام ماسولا دم مستوا ةلصإو/ ةلختل او .ةامح ةلئح اقامب م ا
 ان

 0 ةتاح يأ. 2 ا

 ادا مهدنع ايليو .اهنش نولوقي اكلت يآ. 2

 ارايردس كا لا :روصلا ٠ ىوتسإو مانا اَناسْلا ةرما ناو 000
 7 موسو ج ةمال.هلإو < 1 او ردصم مولا را ا ل ع تعمتجا اقاشنلا ل 2 |

 زاهتا ةغل يو عصف |نيسلار 0 ةيسولإو !ةعسولا تا قس اوجغاملا لعابحر تقلءاى ها اعاف 1

 ||| * مظعلاوه لاقي و. هقروب بضخ < تابنوا ل لا قروأ ريغ عجوهو: قمسأو هو قساوماضيأل أتيو نا
 الا يابا .ةمالعلاو مكلارنإو رددم ةميسلا لو و جا د ننابق |

 عيب رلار طم ْي ولاء تايم جواولا نم ضوع هاو ”ًالطرنورهعو ةنامالثز 0 ا 1

 1 تالا ضررا 5 ما 00 اليلخلال ١اقو.ًالط :ر نوناكو ةن ةاضد أ تاكل 0 عوأ

 ٌءايسوج ةماسو ١١ وذ ميسولا دبثو - ولا ضر "كا راخلا ذأ اعلا لمح رفّولاو ه زجر اال لا

 اناعا ماسووت انانيبَو جمس ف 0 كاسوواد ع 8ك حاصلا جرسملاب قسول امضعب ىو

 ارتكك هلا هيلا عوج ماعم ةنال ا يمس عيمجنا نؤلا ةذوخأم س مانلا نم ةيفرل اكل بالا م كادوا ةلطللللا
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 فسو خد
  7 5لللللللللللسللللللل0 ...2 ١

 اعنا راذلاةروسيفةدمو .قغوتهساذراص اعاسبال زجرلا عيب لعسْولا ةليللاو طسوالا مويأاو سوفا ل
 ١ ىلاعت هللا عسواو .نورداق ةاينغأ ينا . نوعسومل انإو 0 ام ىطسؤولاو ااوالا عاطتما |

 كما هانم نم يرمرحلا لوقو اغا نالف لعارشملا ب : يلايللا دير اذإو لّضفو لضافاو لضْفو

 لدرالاو للا عسوإو يسو طساوالا ةرشسلا لبق مايالا ديرأ نإو طسؤلا ٠ .فذح ةناالا اههيلع عسوا يا

 امكةطساولا ريخب لعفلا ىّذ دعو لءفلا ندرجلا فرح | لعاشف امم ةريع الو ماع طسوالارذمعلا ل ملوقو حاملا ,

  0ايل وب تررأ ام لعفأف ريخما كرما رعافلا لوق يف | ءيثلا: طسئركو اةهللا هل :ةلقن اقلاع
 نآكملا حسوتو اراك ةنفنلا عسواو .ريكاب كترما 0 وه سايل يف طسوالا داو ةيفرطظ نيام ١
١ 00 

 تم مونلإو 0 رمالا يف”نالفوأ بكرم مسج لككلوق نم يمر ك0 ل

 ؛اهرث كامي يف حت ّى 0” طم سَ ثداح ممج لف ثداح بكرم لكو

 ايواع 5 ص 3 ع |و اعاسنا ن ناكملا 0 طسوتا و ١ لسؤلا ةيكسملاب 2 و ٌيضايرلاوه

 || ءاطحلا ريفكلا ىتسحلا ءامسالا يفو قيضلا د عساولا ةبتر 0 ةمصالا «:تنيس دن للا :دنعتو :لعاف
 ١ عرمو يذلاوا ءيثلكب طيحلا وا ل آسي امل ْمَسِي يذلا تردي و ضيبالا رجا طيسوتا. رخل اوءاه دعب ًامفواةين الا
 | .بذتلا عاولا »ع نَّلك ةتحرو هقلخعيج ةقزرأ تييلا ظدومو:لوعفم مسا طل اوءاضياورلا رعت

 || قاداوجلا ليفا نمو .يبدت يا . عاسو ثءالغ لان ةَضاَخ ةلظستو اراك

 || ٠ ةقاطلإو ةدجا ةقلغنعّس كولا + عْرّذلاو ولفتحلا عشنإولا قاض لض ةيسو 4سي عانملا ةانالا سو

1 _ 
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 او تروم قاسم ةتقاط يف يا .دعسو يوه لاقي قره قاض انض ناكل عبس ل اقيف امال ي 00 هيلع

 | حولا + اهنناظأ يأ: اهسو اكراتش هنا ةكيالا ةغبانلا لاق .فسإو أ
- 

 ا

 ا 5 ةقاطلإو 5 0 داو لا هل .:ءابستالا >1 مسأ ١ ارئاز كتتا اذا داليا عسن

 ىلع يل 4 8 محس وذ ذقن قد اطلاةروس قاذنو يدحتم نع ق ةاضا كل رجم اذاو

 'عربولا ع 0 5 00 ضو 8 ار او ٠ ةتحسو هانغردق .هيف را ا رفا كا كيبل ١ برتلا لونلوأ

 ْ ا .عشاردصت عاشت الإ :عاسّولا لدا 1 هو قيضلا دض انهو : نيرانعل 8 ادا كنيرغع تلا دانالا اذهو

 ْ قرم سم ةفوحلا ةبصحلا عستن 0 1 ءابطأيا كنعو 00 هيف عسل ينال نورا ْ

 0 ل عيدبلا 0 ةق كيقوا .5 يش 0 ا ةهحر اا

 م ب نام ها .كعجحر عّسو يا ءانيلع ”عّسمللاَلاقيو :طاخا يآ |
 2 لا 2 ونص يناحملا كلعسب الو دودو ٠ فله يأ كاذ ْعَسسأ ام لوفتوا ١

 0 ١١ فاضي وادب لؤعنللا "ككضن 0 اريغ وم ل ام ترق زوجيال يا كلذ و نا ||

 ا أ[
 8 ||و ٠ بلا | موي كلام ق اك اللا ىنعمي ةفاضا . حييت فو 7 .دلا لاما عسوو»٠ 1 ١

 ع لخدت ف 0 دنا مص ملا باب ننال انو حت اب عسر 0 ١

 || 8 ١, هل 4 كلا ةرورض 2 ديزيك هرئاظن' عسا يي اكل حابصملا 5 ؟و ةطسب ( عّتم 1

 ارد ا ناهس ا 1
|| 
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 و رات دب لا تبدنلولا .ةعسؤلاو ةعسلا ميل عيبتو 0506 ش

 0 5-5 0 اماسنو راك“ ةعاسو 0 نسر .

 | راخربعبلاو .رث 0 اسوم 3 ىنلا تسوي تت تر | عواو .٠ هدغارالف ل اء ىلاتت هل هللاو ٠ .ةتيض د اًعيسوتا ,
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 كلذو ههار ظعو هازال ع ةياكوا 4 ةموث ا

 ضيرع دييبلاو فلل لوغل برعلا نال .ةوابغلا ليلد
 ج ةدخلا اًضيا تلم ةداسولا * سارلا مظعو اففلا
 دئاسوو تاداسو

 ”هءازج نسحإو ةضاع و ةسوب ةسو

 سلج ةطيبو اطسَو ماسي ناكلاو موقلا طسو

 ظسوت ةَطاَسو مهفو ةموق لجرلاو: طب انوه مسو

 راص ةطاسو طوب ب لجرلا طسوو ٠ لدعلإو ّقحنا

 اورظنا ةقيقر ثيدح هلل ون وكر يح

 اًطيسوت ةطسو * هموق يس ابيسح يا . ًطيسو الجر
 .اًطومو هريصو طسولا يف ةلعج وا تيفصن ةعطق

 لبيع ميو . مطسو سلج ناكلإو روقلا طّسوتو
 * ءيدرلإو ديلا نبب طسولا ذخا ٌلجرلاو .ةطاسولا

 اند طور هد كلا وو كابلا انكر
 يف جايا اهطبخا قارعلاب دل عتبي دقو اًقورصم
 ناك ةنال خطسإو كناك لفاغت لثملا ةنمو . تيتنس

 ُِ ابرلا تريب نودانبو نوبربمف ءادبلا 5 ارتحت

 | ةسار عفر نمف ِطسإو اي لوقيو ”يطرشلا *يعث دجملا
 سوكلا نم ةطسإولا * نولفاغتب 57 كلذلف هنخا

 ىهو اهطسو يف يذلا رهولا ةدالنلا

 ميقا ف طسوالا 1 نيينلكللا ذنعو٠ :اهدوجا

 ةعبرالا يف ثلانلاو يناثلا ددعلا نييباسحلا دنعو

 00م 2

 اهبرو . نيفرطل اب ناردتآلا ناددعلا ىميو .رش 2

 ةطساولا وه لاقي .ةلعلاو طيسّولا ةطساولاب ديرأ

 ةطساوبو. لع يأ اذكل ةطس|و وهو ٠ طيسولا يا اننيب

 | ياوموق ةطسإو نم نالف لاقيو .انك ةلعب يا اذك
 أطمّسَولا * طيرولا لمعو ردصم ةّطاَسَولا * هرايخ
 ءيدرلاو ديجلا نيب يا طسو يش لاقي .لدتعملا

 ةفارطا تواسن ام ةتقيقحو هيفرط نوب ام هيثلا طّسوو

 نكاسلا ناالا نيكسنلإو كيرختلاب رادلا طسوا
 يذلا ءيشلا مسا يو ا

 اهتم ل اوقا ىلع ىطسولا ٠
 قلاع 0 »* رصقلإو لوطلا

 اذدنل ك5 كلوؤابا نطل جا راعقو اننا
 | ىلا ةينامث ةبسنكةتس ىلا ةعبرا ةبسن انلوق نم ةينافلإو

 دو اهسيوؤر ىلع لمحت يتلو ةانالا المت اهب

 | تّصُم وهام يف اهوا اًقرظ تناكن يسلا تكس اذاف

 طقف ناكسال ابف ةنيابتم ٌوازحا تناك اذاف ةةاحاك

 لاو 7 نيب ويف جل عضوم لكوا
 ىه لصالا يف طسولا تايّثكلا يف لاقو .كبرحتل ابف
 يف بنإوجلا نم ةحاسملا هيلا يوتسي يذلا ناكملل مسا

 ناسإو ةرئادلا ركربك لّوطملا يف نيفرطلا نمورّو دملا

 اهعوقول ةدورحنأ ل اصخلل ريعتسا مث 5 دومعلا نم نازيملا

 اهب فصخملا ىلع نلطا م طيرفتو طارفا يفرط نيب

 رعاسك كئوملاو ركذملاو 57 دحإتلا دف يووم

 تسلج لوقت اًقرظالا عقب الو . اهب فصوي ينل | ةآمسالا

 اهو شار ظسو لوقن :ةبناوج هيا طحلا نرع كلشي
 مسا كي رمل ةباثلا قع تلقي 0

 لؤفن ةبنإوج هب طيحلا نرع كلفنيال يذلا هيغلا| ١

 نع كلفني ال بلصلا تال بلص“: هسار طسو
 هنوكل كيرخ اب رادلاو سارلا طسو ليقو ٠ سارلا

 نوكنلاب روقلا طسوو . هيلا فيضا ام ضعب
 قبب اسحنإو“ نييقظنملا دنع طسولإو ٠ مربغ هنوكل

 0 جا كا كدت لولا دعته طمإلا
 ةولصلا يف فلئخإو . 0 رصنبلا نيبام عباصالا

 اهب اةظسوتلا:اهب دازلا ن
 لنولا غي

 ||*ةدّلوم .رغصإو ربكأ نيدلو نيبطّسوتملا دالرالا نمو
 ةقانلإو اهرغصا وه وا رعشلا تويب نم تيب ظاسولا

 أ| لتعت ال اهر

 طولا + ةنسلا دعب ابوي نيعيرا بت يتلو دّيفنالو
 1 ميف طيسو وهو ةاطسو .و ج نيمداخفلا نبي ظطسولا

 || ثنوم ةطيسولا »* الحم معفرأو بسن مطسوأ يأ
 |[* نيطلا ىلع بلغ يا . ةطيسو ةلكار اضو .طيسولا|

 ' يع لاقي لادتعلل ظسومملا عسالطسولا 'ظسوألا| .

 | طسو ثنو ل اقيو .ءيدرلاو دوج نيب يا طسوا | ف
 ا طسو نم يا . نووعطن ام طسوأ نم ةدئاملا ةروس ٍقو
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 ا

 2 ِ 2 ر هه

 اًراوملاو.هيأرب دبتسملاو بصتنملا يزوتسملا * ىنلخا| ||

 ةثوثبم :ايارزر اف ةفونصم مق زافو وحن ةينقنلاو ننولا|
 هلوفكو ةدئاز اهنال هبل اب ةربعالو

 يم اك كولا او ارد لسا

 لوانج مار ا ادوج رجل اود

 فّرعيو هيغلا اهم نوي د نيتنكا تاذ ةلآ نارا

 هاي واولا تيل ناّرْؤم ةلصإو . لّتفلا سره ”ةرادتم

 أضيا نارا ٠ نيزإوم جرّكَذم . ةرسك دعب اهنوكسلا |
 ياراهنلا نايم ( ماقوا) ماقتسإو .رادقملاو لذعلا

 .ل اطال سواتش فريياع اجر نال

 نايم لني َلَعَف لاقي نزولا نييفرصلا دنعو
 .ًاضيا ١ نزولا وه نييضورتلا 9 .برضي برض

 ةرلم'هطافسا رعب اددعلا نم نقب اي لل 7
 دنعو .ًالثم تاعشتلا طاتن كلوا ١

 لمرلا لها دنعو . قطنملا لع ىلع ىآطي نييفطنملا
 دنعو .رشع ةتسلا تويبلا نم رشع سماخملا تيبلا مسا

 'و | لها دنعو.ةلادعلا | ةيفوصلا دنعو.ر جرب مسا نييجلا|

 ىو عضوم يازلا جن نزومو ٠ فرحا ةروص رفجلا|

 |ةلقاعلا ١١ ةريصنلا ةآرملاةيوزوكأو بهْؤَمو دحوم لثمذاشأأ

 ةتسأو .اعيرس بشوو تنخ ةزوزو لجرلا ذوزو

 كيرخت عم وطفل اراقم ىشم ٌنالفو . اهاّول ىشم اذا

 ضو زول +فيينخلا شاّيطلا لجرلا ةرواَولا دسم |

 اهيْولي يل. ىثم اذا ةتسا ضوزوي ي ذلاو: 7 رولا ْ

 صرع يدخر توملا ضَوْرَولا * رئاطو ريصنلاوأ|أ 0

 ضو وللا < ةضفخنلا ىلا ةعفترالا ضرالا بارت اهم دع ا

 نيتكرل ب روزّوملاك دّرغملاو لعاف مساأأ
 ا يملا يلي ايذو يز ءيثلا ىذو |

 100 3 ازاكوم ارك كراج هاذا ةازاومأ

 لوح لعج وراداو .١ ةدنسإ ازيا هراظ ىزوإو ٠ يأ

 اههف .ايذاحت .ايزاوت ن اميشلا ئزاوتو . نيطلا اهناطيح

 * هيف دنس ةازيتسا لبجلا يف ىزوتساو . ايزو
 للا ريصقلا لجرلإو ديدشلا كصملا راها ىزولا |

 ا
 أ
1 

 ف داحنإلا نييلكتااو ابك دنعو ٠ ىزأو صدصم

 .عضولا
 بسوو. اببشع رثك اينو تيسأ ضرالا تبسو

 ىنعمي اًباسيا ضرالا تبسوا * : حو ابسَو بسوي بوذثلأ

 لفسا هذ لعق نهيان ىدضن بيقول 3 تنسو

 بسولاو ٠ بوُسُو ج الاهتم اهبارت نراك اذارتبلا
 زيفكلا شايكلا نم بولا ول بسولا و تايملا

 يتبطرا | نم عزم باسيملاو . فوصلا

 ماتخ ع ولا راس اينسو حب ريعبلا خيو

 ا جاآَس علا جاسولا بي وربمم ولا ىلع هلمح اجاسيا

 جؤسولا :* ”عيزس يا. جاَسَع جاسو لج لاقيو
 د+ ةعيرس يا حوقم لبا لاقي ١ ةنز جوسعلا|

 : لبالا ريس نم برض جيسسولا
 حولا الع انهو ذحتكو ةعايو وب بولا 0

 ةلعج اًاسيا ةعوإو اينو 7 ,: بونلا ف 7 7 و

 ريعبلا جب

 خوتسأو اًخاسْنا نحو اوت بوثلا وتو ٠ اذ

 نم هرزخو بولا ولعب 5 0 ينءاقاسبا

 ارك ارا كيوت 0 هلييؤؤ دبل)
 مارعا دبصل اب ميلكا وانغ اذاسا زيسلا ف دسواو|

 ةداسولا دسونو ملا قيم اراض ايرارلق وهب

 يرضح ا حرش يف م ءاص ةلوقو .هسا ار تحت اباعج اوت
 يااحدم ركل مج تنل ا هيو اللعب كللقأ

 ةرال يال مذز :ةيطسو فاك ليك راسل نيالا

 ةلوق لوالا نمو. وداسو ىلع ئانلا بابكا هثوالن ىلع
 لاق ًالجر نا يناثلا نمو. نآرقلا او دسون ال ملص | از

 نا ىشخاف ملعلا بلطا نا ديرا ينا ادردلا ينال
 دس: نام كلرخ ملا د دو نذل 5 اقف ةعّيضا
 نم 4ب ؛دّسوتي ام لكو اكتمل 5 ةثلذم داسولا * لهجلا

 ضير غومو سو َج ةّديغإو كلذ ريغو تكا

 . ضيرعل كداسو نا ثيدحلا يفو. ديلب يا داسولا
 مداسُو ضرع »اوم نال مونلأ راك ةيانك وهو ا 0
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 نزو

 تاقفنلا يف اودهان

 تشم وأ تعرشا كو كز ارت ةأرملا تكزو
 1 ! حاكدلا دعو . ةميبق ةيشم

 كيلا ولا 3 لدعا نانرب كت ةقن امجد ةلككلل

 مو . ةماعلا ضعب دك كلذو.كوُزُو ج ةبلغلا

 بولغملاو كزاو وهف * ةكزو نولوتي ًالعف ةنم

 , 8 كر

 ازلا:ًالابح ةنابضقل ةنيكابنلازولا خكزو
 ”ياع:ةلازو

 ًاليلق عج ٌنالفو .”ءاضق امْزَو ةمزب نّيدلا مرو
 .دغ ىلا رم رويلا يف لكأ ديزو .ةلث <يشلإو . هلثم ىلا

 +2 يش ةنم 0

 لون ةماعلإو .ردغ ىلا ةّرم مو ءلا يف لكا أب كد [ذو
 *« طبر 1 ةدشنم تّرجحإو تضبقنا يا هدي تمزو

 مولا * ةعرسلا مازولا * لّضملاو مل | رينكلا ٍماَرَولا

 باتعلا ةعيجت امو رادقملاو لقبلا نم ةمزحلإو ر دصم
 :ردصم ةمْرَولا *هتيبخ يف يتأي رمالاو مللا نم افركو ف

 ٍ مولا 3 هلو يو ةمزإلا لثم لكلا ٍثو رادنملاو
 ىديفا اعط ورع: بضل والو 1 نم ةمزحما

 ءيش كو قّرملا قاب ضيا مزولاو ١ ر دب لكبيذ

 ةمزحلاةَميِرَولا *مللا زتنكم ا 37 هاو

 ضرالا م رو 0 ديدغلا مر 0 *لقتبلا نم
 ةققخو ةلقث زار ةنزو انزَو ةنزي هيثلا نّرو

 رو. .ةلداعي ام ةنحتم|و

 لاا نزول اب هاي ماطعإو اهربنعا ماردلا هل نزوو

 تلو مادو تلك لاعب 0 نالفل تنزوو اًنالف تنزو

 اذهو. نازيمل اًفإوم ةملظنو ةّطقرعخلا نّروو 2 لي رن

 د

 . هرزحو ةدرخ 51 ةازل |

 نزو *يشلا 521 . اهرد لوعي ي١٠ اهرد تزي

 * يأرلا ليصا ن ناك لجراإو٠ ثزاو وهف لقث ةلأَرو
 ةنزإوم ةنزاوو ٠ . اهطو ائيزوت انك ىلع ةسفن تو
 انالفو . ءاذاحو ةلباقو هتنز ىلع ناكو ةلداع انازوو

 ىنعمب اًنأزيا اذك ىلع ةسنن فت”ززرإو .هل اعف ل

 اناا

 اسما لوف

 *ةلداعم يا ل ةنل ابق يا. هد

 ىهو ٠ نوحتملا لظنحلا نيزَولا * ”يلنملا عج ا :نزولا|

 ٠نزو ها تدتاو ٠ ال داعت انزاوت انزاوتو .اهترو

 ماردلا نزنإو . تنزناف رعشلإو مار كيسا

 قانا .ةلظعأ يا ةنزتاف <يغلا هل 1 * اهدنا

 تارتاو يلمعملا نزو لاقب٠ كلذك نخاف نزول أب | ب

 ليما. ذخالا دقتنإو يطعملا 000 ذوحالا

 نزولا رخال اي لديعالدعلا نزتاو .ةتواولا اوبلق

 هنازوبو ةنازو وه * "مات يا.ثزاو ”هردو .لعاف مسا

 / ٍرقنم ةردفو ٠ نازوا جل افنملاور دصم نزولا

لك نم لج فصل ف نيك اتفرب لجرا
 نق ا

 2 ةكظنف كليبس لبق علطي مجنو ١ 1 3 ابل

 لبا نمو .نافلحم نزولاو راضح برعلا لوذلو

 لبجلا نزو وهو .ةنل ابقو هيتنزب يا ةتزووهو . ةزاذح
 نوزوم يأ :اتزوو و ”هردو ٠ ةنم ةيحان يأ 2

 . لاح هنا ىلع بصنلإو تعن هنا ىلح عفرل اف زو

 .هتسحل ٌردق يا ّنْرَو نالفل سيل برعلا لوقثو
 نزّولاو . يأرلاو لقعلا لماكيا.نَْولا حار ٌنالفو
 ةلباقموه نييفرصلا دنعو عيطتنلاوه نييضورعلا دنع

 ْ اي رو ٠ هلثب دئازلاو ماللإو تيعلإو ءاقلاب ”لصالا |

 ْ ةأرملاو ةّرملا ةنْزَولا * هب نوزوملا ىنعمب نزولا اولمعتسا
 ل اطرا ةثالث نانبل لها دنع ةئرّولإو . ةلقاعلا ةريصقلا
 ةدرإولا ةناكلا امإو٠ ل اطرا ةسمخت ورب لها دنعو

 . اهركذل لحمال لاوقا اهتيبك نييحت ينف ليجنالا يف
 ||* نْرَولا يا. ةنزولا نسحل هنا لاقي. عونلا ةكزولإو

 أ[ ةلذاعم يا ُهتنز وهو . هراَذَح لبا نموردصم نزلا

 || ىلا ةبسن هيِلْرَولا * فرظلا ىلع بوصنم وهو .ةتل أبقو

 قيم مسا نَروَألا «ةليصا ةنيزر يا يأرلا ْنْبِزَو

 أ[نَرْوأو .نكمإو ىوقا يا.ريغ نم نَروَأ وه لاقيو
 وبف يذلا عسل وه نزاوملاو مهمجْرَأ يلاروتلا
 ا عيدبلا لها دنعو تزأو ردصم م هاو أو ا

 [ف نيعارصللا وا نيترقنلا نم



 فزو د

 جلاب اعْوزَو 9” هب ةعزوو ٠ ٠ مرخا ىلع وأ سبح شيجلا ٠ اهدس اَرْزَو ةلقاو. ةلمح ارزو ةرزإ هرزو

 لاملا عزو * * ردصملاك اضيا عؤولا مسالأو هارغا لع دزوو دز روب دزدو رزي لجيلا رز رزوو.ةبلغ لجرلاوأ

 اعاز اربا ءيشلاب ب .ةيسق مهباعو .ةقّرف اديزون مب :لاوزوم وهف عَ ةرزو اًرذوو ارو زوي لوهجلا|

 ينعزدأو ٠ هب يرغأ يا .لوهجلا ىلع 4 هب عزوأف ذ ةارغا | جاددز تاروجام ريغ تاروزام نعجرأ ملي ف ةلوقو

 ةفانلاو. .ةعزو 0 عزواو ٠ يملا يل١ ةركشششا يثو ٠ لصالا ىلعوإول اب ِتاَرْوُزوم 4 درفأ ولو
 نيغل اب تغزوا بإوصلا وا ةنعطقو |. يدمر ليغال يا ىرخأ رزو ة ةرزإو رزت ال او ماعنالا ةروسأ

 لاما روتلاو٠ .قّرفت اعزوت 2 يغلا عزوتو ٠ للا أ رذوو ٠ ىرخا ماب ةعأ ا ١٠ىرخا ليح ةلماحأ

 لاقي ٠ عزو عوالم اعازت را عرتأو ٠ م. ةزيسقأ ىلع تالف دزوو 3 | اًريزو راص 5 رادو ناطلسلل |

 ةركش هللا عزوتسأو ٠ |و .تفكف تنفك يأ. عرتاف هَْعَرَو ٠ .هل اريزو راص ةرزاوم ةرزإو * رذوب سر لوهجما| ظ

 |ةنال بلكلإو لعاف مسأ عزاولا + ةمهلتسا اعازيعسلا .ةرزأ بولةم وهو . هاَّوقو ةنواع رمالا ىلع ةرزاود

 شيجا روماريدي نمو رجازلإو غلا ن نع بثاقلا غنيكي نك .ةزرحا ارازبا «يثلا رزوإو .رز ١ يف كلذ عجارأ

 .ةعزو ج عز اي عزاولل لوفن لبن دهور روب ٌذَش نه ذربو هيلا ىوأب ارو هسننل ةلعج ناكلاو 4 2 يال اذا ا

 ند نوعناملا ةالولاو ةظرشو كلملا نإوعا ةعزولاو | ار ريزو راص | روت هل رزوتو.“ هابخو ةقثوأ ءينلاو .ًالبو
 + ةعَرو نم سانلل دب ال لاقي .ىلاعت هللا مراحم | .ةرزولا سبلنالفو نجل | بكر اًرازما لجرلارزتإو هل

 يا سانلا نم عازوا اهب لاقي . تاغاجلا عارت'وألا انالف كللملا:سزوتساو :قرزولا نيبلي ابك يل

 ناديه نم نطب عازوإو. ةقرفتم بورضو تاعامجأ ةَراَروِلا + هب بهذ <يثلإو. اًريزو هل ةلعج ارازيتسا]|
 ةنمو ٠ درفملا ةلزنمب املع راص ةنالوظنل ىلع هيلا بّسيو | ردصم رزولا *ةتبترو ةتيالوو ريزولا لاح ةَراّرَولاَو

 عرتملاو .روهشملا مامإلا يعازوالا نمحرلا دبعورمع وبا  هلماح ىلع هلقنل حالسلاو ةريبكلا ةراكلاو لقنلاو مثالا
 :رازوا برحلا تعضو ملوقو' رازوا ج ليقتلا لححلاو

 ١ . زتيح مهحلتسا نوعضي اهلها نال .اهتاضقنا نع ةزابع

 يفر ص آغيزوت لوجلا ىلع نينجا غزو + ةتعطقو 3 مصتعلإو ًايللاو لفعم .لكو عينملا لبا رزولاو

 ةنمو . تغزو ىنعب اعازيا اطوبب ةقانلا تغتوأو نطبلا 8 تارزوو تاَرزو ج ريغص دامك ةرزولا ١

 كيرحتل اب غزولا *# مدلاب غزو ةنعطلا لاقي | كِلكلا اح رولا « يل خلا تاَرّروو عابنالل أ

 لجرلاو ةفعرلا ( نووكسف تب ةعامج ةطبضو ) نآلا بقلب وريبدتو هبأرب ةنيعيو ةلفث لمحي يذلا َ
 رازوأو كرر ج ضيا نبل ابو مظعالا روتسدلاب اهتقنل هي ثييعم صربا ياس ةَءَرَولا + لشتلا ضراملا| ٠

 ليقع قثالاو رَكَتلا ىلع عفن ليق اهكرتح ةغرسمو د ةنواعم يا٠د هريزوود لاقي: .نواعملا اضياريزَولإو

 ”ناَعذوو رغانوأد غزو حج غرور كذلاو ىفنالا فا ير ي ذلاو مثالا بت بكترملا روزوللف نواعملار زال ا

 ل

 سشنلا ديدغلا اه

 ةعفد ةعفد ندر اغْرَو غن اطوبب ةنإبلل زو

| 

 رزولاب ||
 اريكذو وألا ف نامغل نزولا رولا - ززو ٠

 ٌزولا ةريغك ٠ ةزّوم ضرا#َزَولا ىئاةّرَولا «ز وا يف

 ةنمو ليق٠ ةجيحوةعمو نك اعرب هعزي هعزو

 عّوو ٠ نارفلا عزي اممرثكا ناطيشلا عزي ام ثي دحأ

 ضيا غاَروألاو ٠ . غازوو ( ةزمه واولا ب باقب) ْناَعَزِإ و
 سلا

 انالفو . عرسا انيزوو افذو فزي لجرلا فزو
 فزوأو افيزوت لجرا| فّرو * رّدعتم دال . ةلهعتسا
 اقزإوت طوفزاوتو ةفزاوم موقلا فّراوو . عرسا اقازيا
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 هو

 ولع أ ةهرهرولا

 ياي نيعلا ئواد ) ) ايو 4 هبرإ ةفوج جا ىرو

 باصا اًثلفةرالفو. ىّرَولا مالو ةلكآ آو هدسفا (ماللا

 رثكو تح لبالاو .تدقلا ة ةيرو يرو رانلإو هنتر

 باب نم ) يري يروو دنزلا ىروو.اهيقنو اهحت

 ٠ ةران تجرخ ةيرو ايدو 57 ) تيضعو نط

 .زاتكا ايزو يري 8 يروو ٠ راد دف دلص ٌدض

 هاه ةدايزب هر فقولا ٍقو ) 2 ىرو نم رمالاو |

 ةيرون ءيثلا ىرو + تن اير ير اور اير ( ت كتكسلا

 ةلعج ربخلا نعو ربخلإو . هران جرخا دنزلاو: مد

 نا هريخ رهظأو ةدارا انك نعو ٠ ةافخإو "ارو

 ىروأو . هافخا ةاراوم 1 ةنع ةعفد هرصب نالف

 امن رثكا ١ لبالا ن نيل إو ٠ .هران جرخا ةاربا دنزلا

 ىروتسإو .رثتسا ايراوتىراوتو اًيروت ووو .اهيقنو
 مثاار لعاف مسأ يرإولا * هران جرخا ةاريتسا دنزلا

 عيفر باوصلاو | .اًدج عيفر يا ٍرإو كّسِمو ٠ نيمسلا
 تسيلاوب ةيرلا ف هلا :يدافلا ىو هيراذل يح نيج
 اوكا دعا ريق كي مترلا: تالياهظالا ىذا

 فوملا يف متو زدصم ذولا * أ رو يفرحْذأ
 نع مسا ىرّولاو .مدلاو جلا ةنم هآقي ديدش حرقوأ|

 ْىا يا.وه ىرولا ١ يرد ام لاقي: قلكإو يزولا

 مهل ءافخالاو رتسلا ىنعم نم 00000 ليقول احلا

 ىفم نم ىلع قلطيال اذه و ٠ ضرالا هجو نورتسيأ|

 ىبإو . طقف رضح نم ىلع لب قاخن | نم تأ فوسوأ|
 مهم هبشا مغامزب سانلا نال رهدلا ةينكىَرَولا

 نم هب ىروت ام رانلا ةيروو :ةّرملا ةيرولا * مابا
 ةيرلا * ( ةبطع وا باوصلا وا )رةبطح وا ,ةقرخ

 نيبسلا مثلا يَرَولا + اهتيرورانلا ةيرو٠ ردصم|

 ضئاحلا 1 امةيرتلا# مران تجررخ يأ ٠ يرو ذنزو |
 لقا ريسيلا يف مؤخما د يثلا وهو لاسغالا دنعأ

 8 ايل تيلي ةيرولا اهلكإو ةردكلاو | عرفصلا

 ليق ىسوم رافسال ةاروتلاو“ ممالك يف رينككلذو |
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 ءواف ت يف تركو ةياربع اهنا عيت" و .ةيروبلا 1

 جزو

 3 لو :لايضو رون اهعاف 'دنثلا ىو نم ةذوخام

 ناطي نا نييعيدبلا دنعو ىّرو ردصم ةيروتلاو

 داريف . ديعب رخآلاو بيرق اهدحا ناينعم هل ظفل

 . ماهإلا اط لاقيو بيرقل اب ةنع ىو امهم ديعبلا
 مئالي اكلفع : * عماجت ال يب يلا اوه ةدرخ نايوضا فأو

 دارا ةناف . ىوتسا شرعلا ىلع نمحرلاوغ بيرقلا ىنعملا

 7 عيش ةنرقي مو ىلوتسا وهو يعل ةأقعَط ىودساب

 قو ا راتب الام يذلا تليارقلا هان مالي

 نع ِهب ىروملا ببرقلا ىنعملا مالي امم ايش عماجت ينل
 اهانعم دياب دارا دياب اهانينب هامسلإو وحن ديعبلا ىنعملا
 بيرقلا ىنعملا مثالي ام اهب نرق دقو ةردنلا يا ديعبلا

 اهانينب ةلوق وهو ايلا ةمشوامجا يا

 0 ب وقلاق ةسييا * زو 0 ملا ظل

 . زنا دلي ايو 8 0 2 - ردع

 أ|انالفو .ةنعرض اببكارب ]و ةقانلإو .اهآلم ةبرتلاو

 نرالفو ٠ الما اوت 00 رونو : ردع لك هَل

 .اَرَو لجنر لاقي ىلا ديدشلا رولا + اير التما

 ردصم لصالا يف وهو

 | ضرالا يف بزوا* لاس ابوزو بزي هاملا بزو

 | ينال وأ هباحا ةكاس ةربهت تارثملاو اب
 | ةسراوس ليق اهبرو بيزايم لوالا 02 كمل اهيف

 || ليقو برعم واول اب ليقو . بيزأم ينآنلا عمو

 ١ دقو ةرينللا ناكما ليهم كوب تتاززم لالقيو «دلوم

 يفو . متاح دباد ةآرفلاو تكسلا تبا اهعنمو ياز

 ْ باّررِم بازيلا لاقيو ةيبارعالا نبا نع بيذيتلا

 || كبللا ةلقنو اهريخأتؤبةلمهلا هآرلا مدقتب.بارزْمو أ

 يازب باّرزملا نآلا لاهتسالا يف روهشملاو .ةعامجو
1100 

 | بولقم واولاو ا .الوطئؤبملا تيبلا جْرَولا -جزو

 ةزمطا باب يف جزا عجار .ةزوطا نع



 لدو

 لل جر ىف الا ل كالو. بس اذو
 هيب نيل " هثرخ فو. امها ةجال نك”عو. جيرتسيل و ١

 لجرأا كرإونو.ر دق رمالا ىلعو .هي ماقا تاكملابو

 ليييوغم لعاف 3 كراّولا نإ لككرد ىلع تقنع اكراوت

 نا ع 31 .كاّرولا# 522 اولا يدنفا معاع

 جك بني بوثو ةلجر بكارلا هل ءلعجي يذلا
 نوقع ةباّوذ هلو ةكروكلا ىلعي ”ةقرو . كرو كرو

 رولا كرولا هيةكوولا طعنا حصير
 اهمهو دضعلا قوف فنكلاك ذل ا قوف ام كرّولإو

 ل

 .اهزجتيا ةرجتل | رئلرَو نم ةعودصملا سونلإو اهتم رثولا

 0-0 ناكرولاو . بم ب يا دحإو كروو كْرَوْكلع مىغلاو |

 ىرولاو كرولا * لصالا نم خلا يليام رسكف ش

 *ربخ لصا يا .ربخ كوب ”دنعزا ل ا ربا ل صا| |

 داومو ةناكَرَول اكد الاو كروالا ثوم هآكرولا
 3 كرو ىتالاو كِرَو ا ميظعلا كرولا + ليلخلا هربا |

 كاروملاو ةهكاَرو ةنكرومو لحرلا كروُمو»٠ كرو ج

 اضيا ةكّروإلاو ٠ للا ةمداق لصالا ىلع ةكؤلاو
 ”ةكروم لعنو ٠ هكرو تحت بكارلا اه ذختب ةغدصملا

 لعن نم يا كرولا نم تناك اذا ةكّوُرومو كومو
 .2يث اهنم هل شيل يا لبالا هذه يف كرئموهو فالا

 ةقدال و 2 هل سيل يا رمالا اذه. كررت

 ةلجر اهيلع بكارلا عضي روكلا يدي نيب نوكت ةنه ٠

 اععااذا||

 ظخعا هنا الا بضلا ة ةنلخ ىلع ةّباد لّرَولا -لرو

 ةنا ئيوزقلا لاقو ٠ لور لايواو ”نالرو 2

 عيرس بْمَّذلا ليوط صربا ماسو غزولا نم ميظعل ١
 ا لخلا لرولا 2 2 ا

 | :ضرالا ىلع اهادحاوا هينيلا عضو وأ ىنمبيإ اكل

 ةنسلا ىلع يرجت ةيسراف ةرابع رمارولا *. مرو ىنعمب

 | ىرجو سونلا بناج كّرولاو. كاروا ج ةقنّوم ناكرو

 ررز

 » هيو يد و

 هب ضرم نم ظلغتو آلا امرو مرب هدلج 2
0 

 . ١ تا و
 هننأب مّدو + قس تبا ١و٠ ٠ ببصتح 0 مراد وهف

 2 ةعاروت |

 ب مدا هو اهعرض مرو اماربا ةقانلا تمروأو

 .ةيضعا ةننأو ٠ مري , هربخ داما ءّروو راك هرب

 نمل ١ يف ادتن 7 نزولا يف صقن اهانعمو .راجت | |

 هابطالا دنعو .وضعلا يف ةفال خافتنالاو هوتنلا مّرَولا

 رغ ةدايز ةمح ديزتو وضعلا مرج لخادت ةدايز

 مرْؤألا * ماروا ج و م ن يف ٌوينلا عجار .,ةيعيبط
 مهم ريثكلا و 1 وه مرْؤألا يا يردا ام لاقي. ىسانلا | د

 انجن هع كيب رعت

 اواو ةلجادو ا
 ةينارولا د رعنتلاو نهدنلا نم

 تيم مروملإو ٠

 درو

 6 انّروت نّرونو

 دنع ةدعتلا يذل مسا ةّيرو * تسالا هايلا فيذختب
 هام دنلا

 ىكترولاك ميظعلا رمالإو ةيهادلا لّمثَرولا

 رصقلاب
 كتل نور كور رولا

 همواوبف قرخ وا قج أهرو هروب لجرلا هرو

 ب ةارملا تهروو ٠ اهبويه رثك جيرلاو .هاهرو يقو

 م . 7 - أ

 4 ةهرو يه .اهحت رثك (.بسح:بابنم) اهو

 . ةهرو رَظ 3 ”ةانج 4 نك م ا هليع ُّق هروت

 ةريثك يأ. ءاهرو ةباختتو .ةلتبحلا ةاهرولا * ةعسإو يا

 #* ةفرغو قرخ اجوبه ف يأ . هاهرو ”حيرو .رطملا

 ةرقكلا بايع | نمو ٠ مثلا ةرفكلا ةارملا ةهرولا

 م
 "0 تاع 07 ع 1 -

 * عرسأ مالكلا يفو . هذحا ةرورو رظن زورو

 ىلا قولع وتبع تحت هل راقنملا ليوط رِئاطراَوْرَولا
 ةدحاإولا . هت
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 هنولسب جس اقرارج نيني يبل عرنصلا
 ايكايوذعاو ك-بو اهرجج ةّيحلا بصغي نال ليق» مظل |

 هلو تالا 8 الكا

 رصبلا فيعضلا ٌيِرورولا : 2 ريوارو 3 ةراددو

 يازلاب زوزو اكدّرغلا رورو ائابا ا رصاعةووحنو
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 قرو

 | ١قاّروو قاروا ج ةبورضملا هاردلا قّرَولاو قْرَولإَ

 0 0 امنا ضحالا اذه رجثلا فنعم قّرّولاو

 باتكلا نمو ةنم شنت لصالا ىلع انايحإو ناصغالا

 لطخالا لاق . دغاكلا

 اهدهع مداقل نم يف ايتاكف

 رلاعب باتكلا نم 0 دو
 لب ميدنلا مالكلا ني دجوي مل قرولا مضعب لاقو

 نم ةراعتسم يو ابيف 56 قاقر دولجل مسا قرولا

 لعوامل ارسارادجسل اخ ل وانكا زرقا ولة يبغا اقرا
 نسرف لثم ةريبصلاو ُشرلا لثم وهو ل ( ضرالا

 .عرلا لوطي ةةابسالاو كل اذ نم ع ةبدجلاو ربعبلا

 نم و نال لاو طبطلا اضيا قدولاو

 نم فاعضلا وا مغادح ١ ولا نقم اهروغوا مز دوق

 كا ايندلا لامجو ملا>ورونلا ارح | نال

 برضي يتا اوا ةماحنإو ةيثذلاو قروالا ثوم ةاقرولا|

- 

 | اضيا قّرَولاو ٠ قاروا ج ةقرو ةدحاولا ٍ ١ قرو

 رقاَدَوو َقاَرَو ج سْنَنلا اهب هبشتو .ةرضخ يلا اهنول
 ةّلكلا سفتلا هاقرولا تانيرعتلا يفو .ٌيواقرو ةبسنلاو

 هي خوفنملا حورلاو ردقلا حولوا ظونحلا حوللا وهوأ

 سوتلا يف قل + ايوا ا ىعب ةاومل ابروصلا
 داوس ةَقْرَولإو .ايفخ ناكاذا نصغلا جرختو .بيعلا

 ةقرَولاو .ةاقرو بئذللو قروا دامرأل ليق ةنمو.ةربغيف| |

 بيوك وذ ةنم زج باتكلا نمو قّرَولا ةلحإو

 قَلَو لجروا ٠ ٌدض مركلاو سيل اضيا ةقّرّولإو

 13 ةيبر دك ةنروربنيعوب ناكلل ك1. ةقَرَو ا

 لوقي نمو اهريشإو هولا مدا ينو ةنراولل نادبل

 قوف ِهب لطي ام نيسأككلا دنع ةَقَرَولاو . اقر نيع

 . طئاحلا قو نولوقي ًالعف كلذ نم نونبيو ناطبلا
 ةورعلا مار دا ةقراا: قولا ةريثكي ا ةَقرَو ةرجتو

 يفو نتا و ةَرأ لم نوع جدااا نم ضوع هاطإو

 ا يفرد نيفالا نفأ يف طغت نورا نا لخملا
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 0-- 0 ا وارسل ىنرطملا 0[

 ما ريغصل قَروألا ريغصت قيرولا * .ةارضخ

 .تقأو تق لثم قرأ لاقيف اهلا ةوإو لدبتو

 || ةيهادل اب ي٠ ام ءرلا ماب انداج لثملا ةنمو

 أ| لجر.لوق نم هنأ بيرعلا رت ٌييمحالا لاق . ةميظعلا

 ةرينك يأ . ةن . ةقيرو ع * قروا لج ىلع لوغلا ىأر

 ثرفابي هنول يف اموا مد >الا لبالا نم قروألا*«قّرولا
 ليق و العو اريسال امل لبالا بيطانم وهو داوس ىلا

 قّرؤألاو  دامرلا نول ةنول يذلا ءيش لكن م قروألا
 ةثلثو#ام هاثلث نيللاو يف رطمال ”ماعو دامرلا اًضيا

 اًقزاَوَم كدت تلز ام 0 قو ج ةاقرو ىثنالإو : نبل

 اياد كرم عوز كِل قرومو .اينادم .انيرق يأ

 #5 تاويل ُ 8-1 يال اهلل ة ةقروم م ةراجتل او

 0001 1 فايس ماعلا نطو ةظناضو قرفلا
 ةكرش فالخ ةقرإوملا ةكرشو . هدنع هيشال يذلا
 نانيل.لها جالطضا نم كلذو : شرشلا

 ىا لذنيل ةلجر ىنث اكَورو كري بكارلا كرو
 : ةعرضم كورولا ّناف كرتال لدَلا ةنمو . جيرتسيل

 لجرلاو.هباع َرَدَق رمالا ىلعو 2 ماقا ناككلاب كتزوو

 أةلج ليلا وا لبحإو ٠ مكرو ىلع دمنعا اكَرَو
 ْ ىلع ”كنح عضو نانالا و ماو هكرو لايح

 || يف ةبرض انالفو . لزتيل كرو ىنث لجرلاو .اهتاطق

 كروو ٠ تَمظَع كرو كروت كرولا تلكر وو. .ردرو

 |ةنا باوصلا وا بيسَح باب نم اكَّورَو كري لجرلا
 * ضرالا ىلع ”هكرو عضو ةناك عهجضا ( دعو باب نم

 | لعو. هكرو لايح ةلعج اكيروت لحرلا وا لبحا كرو
 .ةلجح هيلع بنذلاوإ#ا ةبجوا «يثلاو . هيلع ردق مالا
 بكارلاو . فلوتسُملا ملون اما ريغ ىون نيمبلاو

 دك انم لبجلا كراوو.جرسلا يف ةكرو عضوو ةءاجر
 ْ ا هكرو ىلع ددعا اكةوت لجرلا كّروتو. ةزواج

 كرولا عضو ةواصلا يفو. هلع اديدعم وكرو ىلع ةلعج |
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 أكاربا تصروإو اصيروت ةجاجدلا تصّرو * هر

 ةناروخ سانح ىنرتسا خيألا صّروو ٠ تصرو قع
 تقاقو اذا وش يا نمار رداع

 .اقيقر ةطئاغ 0 نيو ضرب لجرلا ضرو

 لجرلا .ضّرو * ةّروب اهضني, تعضو ةجاجولاوأ
 ضرالا داترا ثالفو .َضضَرَو نعم 50

 ضر ل انيوتيتلاب ياووصلا تين ديرو دلك ك1 |

 ليللا نم ةضروي مل نم. مايص ال ثي دحا ةنمو. .اضيا|

 يف هاقلا ًطاريا ةطروإو اطيروت ةطّرو - طرو |[
 يفريرجلا طرواو .اههف اهبيغ ىرخا لبا يف ةلبإو.ةطرولا|
 . ةننخض ى> ةبذج مث تفلح يف ةفرط لعج ريعبلا قنع ْ

 « لكس نماف راةطررلا فل قرا طروو ظ
 رخل لمس لف كتر طاربتسا رمالا يف طروتسإوأ|
 فو لس هلو ةعي دخلو رولا عج طاّرولا * ةنما| ||
 يف اهآبخي ناوا ةمكعوا قّرفتم 2 ةقدصاا| | ||

 كلل | اهاري الث ضرالا نم ةدهو يفوآ ورغ لبا

 دنع قدصالل مدحا لوتي ناوهوا اهقّرني ناواا | أ[
 كيذا 1 ةنمو . ةقدص ا تسيلو ةقدص نالف "1

 ةط رولا *هاخلا باب يف كلذ عجار .طاّروال |, طّداخال ]|[

 قاش ٍرما لكو ةّدفلإو ةكلطإو ضماغ لكو تسال[ |||
 الف مغلا ايف عقل 9 لدولإو ةنم ةاجلا رسعت| | |

 ذا جرتبلاو اهيف قيرط ْ ال ةّييطم ضرإو صآخت| |

 ”طاروو /

 عروو عرب عروو عروبو عري لجرلا ع رو

 ةعاَرو ( مركو عنمو معو بح باب نم ) عروب

 مثالا بنج يا جّرت اعوروو اَعْوروو اَعَرَوو اعرَوو
 ةعيرلاو ةءرلا ممالأو. تاببشلاو يصاعملا نع َفكوأ

 عري لجرلا عّروو ٠ و وهو ( أي واولا بانب)]

 اءاَرَوو ةَءاَرَو ( مركو عت 5 باب نم ) عروب عدو

 رغصو نيج اعروو ار وو اع روز <2روو اكو دود

 اًعْوروو اعروو ةعارَو ( مّرك باب نم ) عروب عدوو

 (بيتح باب نم ) عرب ةنع عروو .اعاروا ل ام ناك |

 ها

 ا

 |١ لباكو .. هلك ايزوت ةزع ةعكرو ذب هنح فك ةَعاَرَو

 .”ةرواشو ةملاكو ةنطان ةعرإوم ةعراوو :اهدر للا نع

 * جر اًعاروت اذكنم عّروتو زج عاريا اههنيب عردأو

 لغو“ عقل اونا ئاشوم لافي: ىلا علا
 . تاببشلا كرن ىوقتلا نا ا تاروظحلا كرن عَرَولا

 عَرَوا تانيرعتلا ه لاقو . كلذ سكعب ليقو

 لاق. تامرحلا يف عوقولا نم اًقوخ تاببشلا باننجا

 كرب عَرَولا ليقو.ةليمجلا لاعالا ةمزالم يف لبقو
 *ءيث لكن مو مالكلا نم كينعي ال ام كر 0

 ةانغال ف يعضلا ريغصلاو نابجأو عّرولاوذ 0

 لاقيو . راغص يأ ترو هل امو. عاروأ ج

 000 * راغص يا .”عاروا نالف لامن
 عيار ب رولا #*نأشل او 5غ أهغوس

 هدي -

 واقعا يحلو يدهاو ا ج

 ثفاكلا
 و كارو 2 نس تمتيع للا 3
 هكرو افؤروو انيرّوو افرَو ع لظلا فّرو

 *ُفرإو وهف .زاهإو رضن تابنلاو .دتمإو لاطو عنا
 3 5 3 : ك1 كاع

 فّروو ٠ فرو ىنعمب افاريا فرواو افيروت لظلا فرو

 هدام فروا »مايفق هرامإلا ةيعمدتملا نملاكانلا

 نم رضانلإو ردصم ةقرلا * دبكلا اون نم رهط

 ؟ ةقرلاو .ردصملاب ةيهسأ ٠ تيل

 ةرجتل | نالفو ٠ ةقرو رهيظ اَْرَو قر رجلا قرو

 نالفو .ةقرو رهظ اقبروت رجنلا قّرو * اهقرو ذخا

 . ةقرو رهظ افاربا رجنلا| قرواو .ةفرو ذخا رهثل |

 بلاطلاو . دصي )ل دئاصلاو ةىهاردوةل امرثكلجرلاو

 تلكآ اقؤوت ةقانلا تقّروتو. ماغي م يزاغلإو .لتي 0
 د كك نعل >ِ .

 *قاروموهفنول اقاقريا قاّروي بنعلاق ارءأو٠ قرولا

 ةارضفملا ةرجشل | ةقرإ د

 نيفيا م ضرالا ةّرضخل قاَوَول ١ * ةتنسحلا قولا

 جورخ تقو قاّرولاو .ءيث يف قّرَولا نم سيلو
 ريثكلا قاّرَولا * قاّرّولا ةفرح ةقاَرولا * قّرّولا ٠|

 قّروي يذلإو ةعناصو قرولا بحاصو لاملإو ماردلا

 نيل بك

 قرولاو قرولاو قرَولا * ةفارولا ةتفرحو بتكيو
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 ظ :رداونلا نم وهوٌسروم لااقبو ٌيرقوجملا ل اقو:سايقلا | مد ابيف يرجمالو ةايحا ابيف ينا ١ ةدروالا نم وبف اًنبا|
 بوثو.لعافمناسر اولا #سْرَو اذراصناكلاسروإو |[ قفاوملا ءارعشلا دنع درادلا * سّقَلا يراجم يق لب |:
 عرب رفضا مسيسل اكتابن سرولا *ر محا يا راو .ةيبارعالا نبا نع باعث ركذ ام كلذ نمو 1ع 1 ظ

 [فئص ليقو.هجولل ةريغلا ةنم ذختيو هب غبصيو نملاب هسننل ةداّيف نبا قمنا لاق

 6 دقو سوئماقلا قو ءوراختا نم تحي + ةنا ل اقيو هلوق ىلع ةئفإو نيح رعاش يبا: تملع نآلا لاق حن ْ

 . ةريزغ قجعن مسا سدود 3 و وو |فإو ةّيعر ا وتماقم نم يريرحلا لوق ةتنموأ

 ْ سرولا ىلا ةبسن ٍي رولا «رمخا يأ ع سرو ثبوثو | .دسالا درو .رفاحا ىلع رفاحلا عقب دق اكرطاوخما |

 ْ حادقا دوجا نمو ةرفصو ةرمح ىلا مالا نم برضو | . درإوم 3 ا ىلا قيرطلاو دورولا عضوم درولاو ظ

 || رولا ةغونبصتم يا .ةسئومو ةسيرو ةفغام# راضقلا ريرج لاقأ|

 نول فلكل 0 فلعل ةحابتبل | ةعبنص اًنايزوب“ تنوآلا لن دع رجال" كارد. نحن|

 ارنضا 0 رو اان اريشلاا سروإو. سرولاب ٌْ

 ظ ىهف .رنصلا ء آلا لثم هلع رصف كا اردالا دعب ةقرو | ار 1 ل أقو ٠ هبنجي 1 جدولا وف ديرزلا ليقو

 ناكناو لاعتسالا يي ادِج ليلق وهو سرومو سرأو ضبني وهو نيواباعلا نيو موةلحلا عرب ٌقَرِغ ذيرولا

 0 ليقورخا غبص ليقو .ةربشت كيتو 00 نم ةعدتأ ام اذا فالتمو 3

 [رمحا كيف سرولا نونافلا يف لاقو. ةحئلرلا تيط 2 ٍدئهملا زازتمارهإو للهت
 ْ نيل نما ضو وهو ترارنغزلا ّقْي جي هبشز ”ىاق ل كانكا لاق ةعطخ انه كلب دن ع نخا ل

 ||ةخبضاب ابيتدال اجشالا "تنم اهريغو كمرلاو رغرعلل | ضيا ةدرإوملا 4ل ل اقيو. ةعاسلا الإ هب كفمس امو

 ١ |اًشوروو اَثَرَوإ ةشري ماعطلا نم ع رو طارص 8 نينمؤوملا ريما

 || تفشإو عيظو اًضيرخ اًديدش لكأ لجرلاو . ةلوانت | . كيقفسم درإوملا 3 اذا

 موقلا ىلع نالفو ٠ هارغا نالفب انالفو ٠ رومالا قاد نإ نود وهو درولا نول 1 غبص يأ دروم صيقو

 || لغاولا لكم شرإو وهف خذي لو نولكأي مو لخد | مسا دوروك ٠ ةداحإو املا ةانأم ةدرولاو ٠ جرضملا

 لكاس شروي هريغو ربعبلا شروو» بارشلا يف 0 درولا ةتذخا يذلاو لوعقم

 اشيروت موقلا نيب 000 شو 00 اًنيفخ اًطيشن | ضايبلا ههف مرب مظع مرو ءابظالا دنع خدرَولا
 سشرَولا * لادبالا ىلع اعيرأت شر لابو. 1 ضيميغتلا غلبي , ىَخ هلك

 ا راسم شرّولإو .نبللا نم نصي اليشو ردصم ًاطبا اَذْرَو ذرب 4 هنجاح يف ذّرو

 لبالا نرم فينخلا طيشنلا شرّولاو ٠ فوجملا يف رو لول ةماعلإو .بصخلإو كرولا ُدَولا -ررو
 ياثر دلو لوقت ةماعلاو.* ةشِرو ىثتالاو اهريغو | ةماعلا دنع ثولاو .ةيروتلا نم ىرو وهو :هب ىتر <يثلا

 ىهو رئاط ةك رع ةراَشرولا غ ثفكيال ةكرحلا ريتك | ةرّولا < ةيالادلا رك اذعص ةلخا ةليطتسم ةرستلق

 يو نيت دوو ناشرو جن ارو فثالأو رح قاس كرّولاو ضراالا يف ةرينحا

 برب. .نانملا ب طا "كب اي ناشرولا ذ ةآعب لثملا ةدعملا نم يرحي يذلا قرلا ةَرْيِرَولا - زرو

 || مماخ يلا نعو ,رخآ يش ةنم 511 يعتز هب لا دبكلا ىلا
 || نيعانبلاةنعو *ةرملا ةعرولا ماما قزم نيتفازؤلا |[بلخطاا ابكر اسر نسروت كلا يق ةرخصلا تسرو

 ضمنا تعضو اًضرَو صر" ةجاجدلا تصّرو

 الار تا



 درو

 ضرالا تخّروتو ٠ فرتسأ اخرون نيبمل | خّروتو
 خرا هبشي رجت خررولا * تلتبا اليديادح

 ندا بشعلا ٌتفتلم يان و فناكمو . ناين يف
 يعن أو ع لا ضرالا ةيرؤلا 4 كلذك ةخرو

 عمج خيراوتلا 28 3 ارو ج قر 5 ”ئكم راك يذلا

 4 11 عجار. 3 رات

 ةغلب اَدْوُرَو هدرب هريغو هلا ةريغوريعبلا دّرو

 دقو هيف لوخد لدخي دقو لوخد ريغ نم هانادو
 رص فالخ ل1 ديزردووو تزول 0 0 ْش

 ٠ تر ةدراوو داّيوو تودرإو ج دراووهف ةدع

 ةةراعتسالا لعتبانكلا رز وةنمور وصخ ال ل

 نوما تدّروو.اهدرو تجرخا ةرجشل | تدّروو

 لجرلا درو لافيو. تبلل 0 0 اهبحاص تذخا|

 ةرجشت بل | ع ثدّرو #3 5 0 د دروب نر ١

 او ٠ اهّدخ ترح راو ترو اترك |

را ةدرادز“ دّرولا نول ىلعأ|
 رعاشلاو .٠ 0 درو هد

 دوو ٠ ثقو لعب اقوي

 كروت 0 دّرونو٠ 2 :

 ليم إو .رمحا ٌدخنإو . دّرِوا بلط لجرلاو ٠ هدروأ |
 21| |ودراونو.ةحطق قعطق البلف كلل الذ 1

 دعب دحاولا اورضح ناككلا ىلإو .اعم اودرو ادرإوتأ|
 اج هنادروب دحإو ىنعم ىلع اقفنا نارعاشلاو .رخآلا||

 00 دا 0 1 الو رذخ

 ع

 2 نم دحإو ظا أ

 هي 3 لعاف مسا 0 اصخالا 00 00

 جا ِناِئيِرَ دو اهو ليوطلا رمشلا نمو فيرطلاو عاجلا ياللا ا

 درو

 دراولاو ٠ اهليوط يأ ةبنرالا درإو نالفو . ل.رتسملا
 ا دلل اجلا نم تلثلإ لك درفادر 1ك ةفوشلا ع
 ةذاجمإو دراولا ثوم ةدرإولا *دبعلا نم دوعن ريغنم

 دنع ثادراولاو .ةدرإو مو لافي.هللا نودري روفلاو | نب
 *اهرتكو كراا نم ةنوكشلا :لخدي ام ةسايبنلا بابرا

 ىدوأ جوملا ىلع بلغو اهون ةرجت 5 نم دْرَولا

 يا ايد عملا ويلز رجا جرا ةلحي
 ةندو ٠ يروجملاب فرعيو هب فّرعي الام ةنم رطقتسي

 كك ل ام . يغرفال اب تفوح اكل قار اللام

 ”ةيدلاو تتبكلا نير لب سة ذولا ناددوم ةدهزرلا

 :دارؤأو دايوو درو ج ةرنصلا ىلا براضلارجالاو ا

 دْرَولا وباو ٠ دسالاو نارنعزلاو هيرجلا اضيا دْرَولإو
 ار تا حم يبن دزوامزااو نضل
 0 تذخاباذإ اهنريره وا لير اجار درر
 ةلخدي م وا ةلخد وريغو ءاملا ىلع فارشإ أو تقول

 ةنيظولإو رثليل لكن اسنالا هب موقي نآرنلا نم هزجإو
 نارفلا نم دولا ليقو. داروا ج كللذوخنو ةءآرق نم

 نا عبس فمن اري ايا قايم وانتم فو ةديحلا
 .ىنعب ةبزحو درو رالف اكن لاقي كلذ هبشا ام

 نم بيصنلاو شيجلإو ريطلا نم عيطقلا ضيا دز رلاع|
 ةرذعلا ذود نادرو تنب## الا نو دري روقلاو مالا
 ِ ند ان اكاام نوللا ةارج دابا 2

 يلا ةَدّرَولا < نادرو تانب'ج فنكلا يفو تاماهلا

 ةدرو ةيشعو ٠ ليخا نم دْرَولا ثّنّومو دْرَولا ةلحإوو
 نول ةَدْرَولاو ٠ ةكله يل ةَدْرَو يف عقوو .اهتفا رمحا يا

 لاعت داير كرتشلاو ةقيعلا لكن لإ نمرفوَولا

 .ةيدرَو ىثالإو دولا نولب ناك اميِدرَولا#ةغل ملل
 ةدابع 2 نع ديعوتردانغبو ةييقم ةيدرولاو

 نوممسيو .رهش لكن م لوالا دحالا فار ذعلا اهنومدقي |
 عيرسلا لا يلا نم دورا |»+ةيدرَولا دحابدحالا كلذ

 هولا ليج للاقيو قتلا يفقرعدي رولا وعر وزللا
 6 ل حو

 هدو دروودورووةدرو
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 برو

 اهريغصتو 0 دادضالا نم يه اًماَدق نوكتو

 تال اناا حابصملا فو. ة

 ناسنالا ّيخ» دعب 5 تقولا نال يلايللاو مايالا نم
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 |لاقيو. هاد ناكن 00000 4 ردانأو 0

 لىش ةثال ليذَش درب كلفاذكو ديدك قرب كتارو

 ناسنال اب هق 2 ريدقت ىلع دة دا ع

 هر ناسن ك] قوات لدي لع ناسن الا ذي نيب وهو

 ىلع غئاس ل فانادسإت ناعلا 0 كل

 .كِلَم مدد ناكو فهكلا ةروس فو ٠ لدوأتلا اذه
 مكربو اذعاق لصلا كن بلا رفد

 نرال اهماّدق ياوتبكر ءارو ام ةتببج يذاحت ثيحب
 | ةروس يفو ٠ هدارو اهناك ثناكف ناكلا كلذ يتات ةبكرلا

 رد لاب ىف لف كانغ تاو نتف مهربأ
 0 كفقإو 0 0 الا 51 فانا

 ءارو ىغتب 37 اكو ع ا ابمالو 3
 كلذ ىوس يا كلذ

 خذا
9 2 0 

 برو قرع ىلا بهنت بيشنت نا

 وبا تاركا +
 ءيثلا نع بّروو .ةلتاخو اهاد اباَروو ةبرإوم ةبرإو
 | باّرولا د تاحابملا تاضراعملاب 202 ىّدو م

 شحولار اجو برولا * ءاوتل الاو فارحنالاو ردصم

 رخخ منو تسالاو رتفلاو وضعلاو ا نب امو
 را را
 ةبرلا  بامحلا 0 ع كابل ابرولاو

 ءآسن د كر !| +ت عص يف تركذ

 . بّرإلا ةةغل بْرولاو و.بار

 دنع ةبراوا ها ةفرخم 056 ةَّدِق ا

 ترم اًهَجَو ةقذحت رظحتسا راكتألا لصح اذاف هيلع ركتي ام نّيضتي ًالوق ملكحلا لوفي نا عيدبلا لها
 ةنايز را اييصتوا هط تيرغ انا" ضل جملا

 ليز وبا لاقو : هتثرو لع هلام يف ةلخدا وا. ثاريملا|

 يا . ينم ثراولا ةلعجإو يرصبو ان د ان

 ثيراّوم| ©

 خود

 نم وهو . يوتا إو فرحا بوُروملاَو 0 :وأ|
 ايوزوم هلعج هيثلا برو نولوقي مثو نيدأوا 3

 ةناروو ةثزإو نر ِ و) اًنرِو 4 ةلرب مابا 0

 ٌثرَولاقيو. هتافو ا رو ةّنرو

 |ضعبلا ثرو ناف آلام هابا ترو ةلصإو .هعا لاما
 ا لعافلإو هيبأ ا نم كفر ليت يدع

 . ثاوراوم لاملاو 7 ةكروو ْتاَّرْو ج راو

 |ىزولا تلولبأ ةلروو 0 ةدإلاد ثّرإلا لضاو
 لوقا ةئواولا تلوبأ .ث ناو كاوذلا ركب ب

 كا قب دعس

 امناف يراد ردغل اب اوم دمت ناف

 ابقاوعلا لابي ال هك ثارت

 اب ءيثلا ةيمسن نم اًراجم يح 0 2 عسل

 * قّرحم ثارت برا ةلآو عوردللنولوقيو هيلا لوو
 | ةكرشلا انالقو هل انارتم' ةلعج اًئيروت الاه ؟ىبا هوو |

 مالك

ْ 

 | نموتثرو ىلع لخدا اذا اًتيروت الام انالف لجرلا ثّرو

 لعب شما اهيكّرح رانلا ثّروو. اجيصن هل لعجم معم سيلا

 |لجرلاو.هتثرو نم . ةلعج انرب با عئبا ةثروإو' اهم لثم

 انا ةبنكأ آ ملا ةثرواو. اًثاريم هل ةلعج الام اًنالفأ

 مصعب كرو روقلاو ٠ هيثرو اثراوت لاملا اوثراوتو

 الرلرلا ةيرباك نع اًرباكدجلا اوئراوت لاقي . اًضعب |
 يوب ءاعدلا يفو . قلما هاتف دعب يقاهلاو لعاف مسا

 * ءايشالا نم ٌئرطلا ثّرّولا # توما ىتح يه هقبأ

 تيما ةكرت ثاّريملا * مما ىلا اوبسُن طب را

 ج ةرسك دعب اهنوكسل هاي وإولا تبِلُق ثاَرؤِم ةلصإو
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 يف نيوإو دلا باعصا بتك نم ةجراىألا - جرو

 ١ موغو جارخما
 باتكلا ختو* ىخرتسا اخّرّو خّروي نيمملا خرو

 ٠ ةاخرا اخاربا نيجتلا خدوأو ٠ ”هحّراا ىف ةغل اخروت



 ارو لذو

 نرطاب قزتحا لجرلاو : حذو تاذ تناك اَكيَْصأ

 قمت ام حّدَولا ديبعلا عبتت ةرجافلا حاّدَولا * هيذخن|

 ماج حذو ةدحإولا لوباإو رعبلا نم غلا فاو |
 ةحْذو ينع ىنغا امو, جدولا ةدحإو ةحذولا *حذو ا

 ديعإ ىإ. حذرا دعته روعاد .ةمتَو يا ظ

 ةَرْدَولاو ةطرش حرجلاو .ةعطق ارو“ هرذي هرذو ْ

 عراضملا هي لوقلو .ءد.يا هْرذو. اعطقو اهعضب
 مماو ةردصمو ةيضام برعلا تنامإو.ثعدب يا ردي
 ردصملا وا كرت ليق يضاملا دي ؟ اذاف. ةيم لعانلا|

 َرَْو ل اقبالو . كرانلا ليق لعافلا مساوا كلا لقأ
 "ادا اذ دمرت اني ٌررذاوالو ٌرذَوالو |

 ةرمسإ ةيرق ٌراَذَو ذ+ اهَّرْذَو ىنعمب اريذوت ةرفولا ردد ا

 ةراوق رضوا + راو بون لاق باشلا ايل
 ابيف ظعال ةريغصلا ةعطتلا علا مخ هارب

 ل ةراظبو ضرع اًيلجم ةنم عطق اموا ك اك

 ةيانك ضو . فذق ٍرْذَولا ةماش نبا ايو دذوو ا ظ

 ايكاهب ثباستن د برتلا توك ويحل 00
 . اهوحنو تايارلا .تاذ نبا اي اطوقب ياست تناك

 ةارلاؤءدرذولا ةينيكلا عرفملاو رانا
 ةفشلا ةظيلغلاوا ةيئارلا ةبمركلا

 | يللا عرذإولا #3 كلاس اعد عذب املا عذو
 ا

 رقافص ىلع ىرج هام لكو
 فور لاسافذو تفزفي بخ رشا] نق

 هيغم يف وطخملا براق اًقُذون فّدوتو اًنيذوت لجرلا]
 فرذوي ُنالفّرم لافي .عرساوا ارتخيتم هيبكبم كردوأ

 ناثدحلا ٌناَقْذَّولاو .ركّدلا فادولا + فذوتيو

 يعم ماب مالسلا ةيلع لزت كتي دار ةنهاو ٠ ناءعّرسلإو

 * ةتاعرشو ةتاثدح يا . ةنيدملا ىلا ءجرخم َناَفْذَو
 ةلمهلا لادل اب ةقدَول اكةأرملا ةراظب َهَفَدَولل
 جي ةلاذولا ةنم اوذحا ارجل نم ابا: - ل ظ

 ةلذّولا د مق ريغب مل ١ عر عطقب ام ةَلاَدَولا

 .ةلذَو مداخ لاقيو . ةقيشرلا ةطيشنلا ةمآلا هَل دول

 ىلاعت هللا لابس 0 اك ل 8 يل

 عا

 ةلجلا مضنلا نم ةعطقلاو 5 إلا هلي زذّولا د؟ففينخ يا

 رانبيلا مخ نم ةعطنلاو .لئاذوو ليخَو ج د ١

 ةطيشنلاو نيتيل الإ ةريصفلا ةآئسللا ةمالاو هيل ًالاو

 ةقيشرلا| ٠

 مذو# ابمَدَو عطنت ةنا امو رمذوتولدلا تمذو

 «ينلاو. 0 هنا مّلع بل اريس هقنع يف دش أذون تكلا(

 نم اهجناع يابو داز نيسينلا لعو.. اميطنن معْطَق
 ة.جوا هو. ةمذول اب اهّدش امانيا كا ولا

 ركّدلإَو لوا او ةدأيادر دصم ٍمَدَّولا # هبفن ىلع

 رويسلاو دلولا نم اهعنمت ةقانلا جحر يف ليل آثو هيبضخ |

 ةمْدَولا +رقاعلا هآمذَولا *قارعلاو ول دلا ناذآ نيب |

 تبي ىلا ةيدملا ةيْيذَولا * ٌماَدِو ج شكلو ىلا
 ترن ينل ل !ومالا اًضيا ماَدَولإو -مماذو جارح هللا
 رعاشلا لاقمروذنلا اهيفأ

 مهضعب موتلاو او كركذا ل كن اف

 مُعاذو ىل ايف رم ىلع ىلاضغ

 انالف هيثلإو .ةلوحو ةفرص انذوت 4 ةلذوت - نذو
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 بْئَذلاَّرم لاقيو ٠ عرسا ةذوذو لجرلا دوذو
 ينملا عيرس يا كم 0 * عرسي 5

 ةادَولا »+ ةثدخ ( ب ( اك هيذي ةهجو ىذو

 هاف ةيددلا + كح ماصار ل ار د يحاسب

00 
 فنواوقي نييبالكلا نم دحاو ريغ تعم تيكسلا

 , درب يأ , ةيذو اهب سيلو ةصحو اهب سيلو تحعصا
 مايالاو دالبلا ينعي

 التبا ماعطلا نمو. عندا 0 1 ا

 || #ترعش ام ي٠ لووجما ىلع تْنّرَو انو هب تْنيو امو
 | * ينج نبا نع. تأ دون ايون ضرالا هيل تأ روت

 ب لا 77 دلولا د او ةارَولا
 انْلَخ نوكت نيرخآو يردوج افالخ لتعمال زومبع



 يدو

 اصعل ايو . هرصق اندَو «يثلاو . اهيلع مايفلا نسحا

 تدوويم .اذه نم د . راب ليق.اب مةيرضخ

 228 دو. ايو اض ان كد د ةآرملا

 ”ءرصق ناديا ةيشلا ندوإو ٠ هرصق هيثلإو . ةعفنو هل
 . نال اندوت دلما نيدو زايواع اذن عفا بارا و
 كمزال . عقتناف ةعقن يا .وه ندتاف انادْثا دلحلا ندّتإو

 تيبكلا ل اق .ندتوا ةلصإو , ٌدعتم

 تفاظش نع بلغت نيل رجادو

 انيلك ايك انصلا _ننكك

 ندومبلو.معانلا دال * عوقنملاو لوابملا نيدَولا

 نيدولا ضيا نودوَلإو يواضلا دلولا نودْركاو
 2 يلا تيدلاو جال ااو قتلا رجم ريصتلاو

 3 لاق. ما دي ها
 يطال البلا راك < ةزم دويل نا نيس ع ابلاو

 لجلااب هدرا م ديع ]هوَ ةهدإرمألا نع ةهدو
 تعمتجا اهاديتسا لبالا تهدوتسإو اهب حاص اًهاديا

 ةدينسإو .امهف هديتساكب لغو داقنا مصخلإو . تقاسفإو
 ةنسهلا ةأرملا ءاهدولا * ةنختسا انالفو .بآلتا رمال

 ٍضايب يي نوللا

 : 5 وا 00 7 2 0 20 د
 دج كدا لاودل هسدَو ٌئديزيلا لاقو

 دولا وجاب لجرلا 6 ىدوالقنالو
 1 نال يذإولا| قاقتشا غمو ه لاس ءيثلإو

 ىدو نمرمالا يف لوقثو. ليسيو يرجي يا هيف يدي
 جرخ ةي دوت لجرلا ىدو * نيد ايد داود ايد د

 ةلصوإو هي ثععب يا هادو لوقث ةماعلإو .يدّولا ةنم
 دوم وهن كله ءاديا لجرلا ىد 5 01 ةلصإو
 . هن تك الحور رعي : 1 ايتعوم نم دوحأم وهذ

 |[ بجويال ٌيدَولا ل اقي.ةّيدّو ةدحاولا ليسنلاراغصو
 يف معطي م لقلا نم 0 0 دا 0 ةيدو رش هيدي للا | لاي دو

 تناك اذا بويعلاو ضارمالا تال زاجم وهوأ .ْي
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 ما تمجيقا كالطا

 .كم وركللو ردصم هذولا 2 رجزياف هرجز يأ| .4

 يتحلاو .هلعلا أولا م كلا | ٠

 جدو جنون د ةاشلا هته هدأ ناك ع اريس اراب يأ | ب

 جذو

 دتإو ٠ ةليلق ةغل يف وا ىدْوأ لاقيالوا: 0
 | 21000 هلمتتب أك ؛لو ةيدلا ذخا هادا نالف

 | | لعاف مسا يداّىلا * هب رقأ ءاديتسا هني ىدوتسأو

 ظ نوكي احا و ١ لالت وأ لابج تيب جرفنمو ٠|
 هآيلا نع ا ل ا كتم ادن

 ةيدوأو ةادوا جوجل اب داولا روق رقرق ايلاق امك

 نم اهلاقبو. ايدو لوقن ةماعلإو .ةياذوأوادوأو

 | لاثما نمو ٠ دحإو ىنعمو ظنل نم يا دحاو داو

 | خا فب برمي داو يث نا و داو 5 تايلل

 نم بيرق عضوم ىَرْملا يداوو' ديعابملا

 0 وا بري ماهس اهيفرعاشلا لوقب دارملاوهو٠ ةونع

 أ يدولا نذل اوكلم يا. يدأ كلج ع يدإولا

 | ىف 21 رهو, ليتلا ٌقححو ردصم ليج كاملا

 ْ ىلطت دقو .ردصملاب ةيمست سفنلا لدب ليتفلا لو

 ٠ شرالا ردو فارطالا نم سفنلا نود ام لدب ىلع

 يد اهلصإو . سفنلا لدب ىلع شرالا ىلطب دقو
 ناولحلا عجار .ةّدع يف اي.ةفو ذحما وإولا ضوع ةآنلإو
 روكذملا هانلل يدولا يِدَولا * تايد ج و ل حيف

 ااا لحل اميل يدا يداَوَلا ج تيرم
 ٠ برعم رغ يا دوم ريغ راعلو ٠ كي 50

 0 جنو ارجو طبع اكذو اديس دو ر 0 د
 3 2 . . 7 .٠

 ]كتاف هاذو لاقي. .اذو عواط

 م هام

 هكاذتا اوت] ع تبن

 د ام لاقتم

 .احْوَذ حوُذب اذ اًحْدَو حدي لجرلا حذو



 ندو قدو

 -ه < م ل

 رقدص» دعإوو عودوم وهو ىشم

 رعنشلا ةرورضب صاخ ىنعملا اذهب ظ

 ةانالأو لانو كاذ اندَو فِي مخ ا

 .ةنع فص ؛ افدوت نبا فدو د 75 ةلطعلا ١ هلو .رطقأ

 ةيحشلا فدوتسإو : تفرشا لبا قوف لاغوالاوأ
 هام تعج ةأرم|و :ةنغ تحب إو :اهرطتقلا اقاذ1
 .هيلع فرشاف ةسار عتف هآنالا يف اتبلو :اههحز فا لجرأا

 نم ةنم فريال ركل فادؤلا »+ 'لاط تاجلاوأ
 نم ةارضاملا ةضورلاو ةّرملا ةقدَولا + وروغو يللا[

 تكضخا اذا.ةدحإو ةفدو ضرالا تههصال افي. تبن

 ةراظبو نانو ىصنلا قوما تبصخأو اهلك | ْ

 ل اه« ةزوكلللا "ةيهوؤلا ةفاكؤلا ةقيدولا * أرلل| ١

 نم ةئيفضو بشع نمو لقب نم ةثبدو لاقي دعاص

 كل هاما ةصوإلا تاكا ذا بشع نمو ,لقبأ|

 ةركنم ةعزع يفو ةركبم رتفيدو ف ١ ىأح لاقيوأ |
 رعافلا ل اق.زطق اًقْدَو قديرظللا ول ١

 اهاقبا لقبا ضراالو اهَقْدَو تقدو ةنزمالف |[
 قدور .ةكماوةسانداقْو دوو اقول قدو دا

 دعب !ءيغا تك تت تر :ةنم اند يأ: املا ىلا ريعلا

 اه امنا 2 قدوم عواد : هيلع 205 ْ

 فيسلإوتفرطما ةامسلاو ٠ قلظتنتإو سلا ةنطنو: كل |
 دوضا ناشر ا

 تقدوُو قم تقدوو قلت رفاحلا تاذ كر |

 قداو يف لحخلا تدارا اَناَقَدَوَو اَقاَدَّوو اَقَدَوقَدونإ
 لع :ايلارسكب ) قدي ةنيعتقدوو٠ قادولا مسالادأ |
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 كا ا لعاف 1 قايل[ ْ

 ِ 0 قدّولا 1 .رطملاو سدصم قدَولا ا

 ةلوطتما مثرطملا تش ل هبشل دب ءيثا لصالا ا

 91 دلا | * ورغو 3

 نيهجو ثاذ يا ةيهادلا نيقدَو تاذو .اًزوجت راطأل

 يلا نب يلع لوق ةنمو ٠ نيهجو نم تاج اهناك عودوم لاعتسا لافز ركل برضنال كورتم يا

 يلا

 ىنلتفعتل اينانش ولو 5

 اورنظالو ورب ام كيروالف
 11 يتمذ ٌنهرف تكله ناف

 ٌرْثَأ اهوفعيال ِنيقْدَو تانب

 مص لو "ينزاملا لاق
 ضيا قدّولاو . يرشخعزلا اوصو كرينا, لريذج

 هب قرشت مد نم نيعلا يف جرختر مح طقن قدَولاو

 هنشاولا ندامة عابد قمرع قاراهف ظن ههنا
 ةلطوغوت كاوانإ + قدَو اهب يا. ةّقدَو نيع * ةقدو

 اهيل. كلذ ا لبق. قادر اهب يا نيدو 51995 | نأ
 ةرجاطلاّرح ةّدش ةقيدّولا * هيلا اهّوندو للا ىلا

 ىنعملا لصاو.قئادو ج ٌببشع وا لقب ويف عضوملاو
 ليملاو يندلا ةّداملا هذه يف

 دي هللا كّدو + تمسد [كَدَو كدوت هذي تكدو

 لاقي . نيبسلا كدإولا * كَّدَولا هيف لعج اكيدوت
 ىهو مث' أو م ل مسدلا كَدَولا + كدإو لجر

 لجرو .ةنم مسا ةدعك ةّكدلإو .كلذ نم بحت ام

 .انيف ليش امو يللا د : نيس يا كدّووذ

 كدّولاو .ضرالا َكَلَم هيسذلا كافل با َكَدّوو
 لوق يف ةاكدّولا *+:كدَوأ ”ط لاقي .:نيهسلا

 رجا نب ةدايز
 تلعج دقف ,تايا فرعت تنك ما

 ُرذتعت ءاك دوا اب كنلا لالطا

 7 رعشلا نم هيثب ملكت هنا

 كودَوةجاجد سر دتيارذدعت ةلوقو» طرا عضوت هامسلا تقدوا * قدَولا اهيف رهظ اقدَو ) ةاروب ةخ ْ

 0 يا ةكيوووكنذَوو تح 00 0 526 0 اًقانيا ١

 نسانلا ئاب يا وه كدوا يا 7 امو. يف

 ةضخم لْدَو هلِدي هيلا
 1# سا كه 2

 ةرثارلال» . 8 9

 سورعلاو. ةعفنو هلي انادوو ان دو ندي :يشلا ندو

 ناسا



 كيم

 ثيأ 0 عيدودلل يلع مل آس يا يثم

 اعردوت دقف ماد 0 را ملاظلا باهت يا

 نيبو مخ ٍِش و ١ اواذخو 0 جيراس | ليق . مخ“

 رارش نم قوي ب امك قو يي ظنع وأ 0

 ايا لجرلا عدو . احئاصت اًعداوت اعدإونو .سانل
 لام 3و عدت :وا, ةلضإو ٠ ا 00

 تابل دع ةظنخي ةعيدو هل ةعفد يا . مايا ةظفحتسا

 او عادلا
 5 "مك عدوي 6-0 للا ر فاش_ نم ن تيبس

 0 . ةلوح ةريظتل ا واربتلاو ردصم عدلا #3 اببلا

 معلا نم ع ضي زرخو عوبرإلا ع َّىلاو اًضيا أ

 525 هاندا يفك نش ربكأإ اورغصلا يب توافد ا

 عدَولا تاذ: َتاَعَدَو 6 8 5 ةدحاول |١ نيعغلا أ

 ةيعكلاو حون تطيفسو كا والا ( عدولا باوصلاو 9 ٠

 تاعوولا وذو ةاقرودس هع 3 ىلعي ناكفاالإ
 ةدالق هتنع يف لعج ةنالن ورث نب ديزي ةئبهأ

 لاف كبف هتيحل لوط عم يفزخو ر ادعو راجت |

 ل ربل ةليل ف دل اهتزت اخ ًالقأ ا

 برضفأ نأ 0 تنا يخَأ لاقف وقنع ُة اهآرو ا

 نأ يوم ينتفرس لاق هنأ ىو هتمح ظ

 عدولا اتدحإو ةددواإو ةحدولا دبانإ نيف ديرب

 ضنخلاو ةحا 0 0 "هيلا تفل عدولاو|

 ةعدلا 1 نمو .ءارولا وذ ل # وزولا ْ

 تلوم ع يك د عئادو ج دملاو عدو حمل

 1 ةلوعفم ىنعك ةليعف ءيش نم عيدوأ امو عيردولا

 عم وأ ةءدلا ند اهفاقتشا ليق ا ىلا لقنلا

 اًعرشو . عئادو ج نيمالا دنع كردي >يث اهنال كرتلا

 عم ظنحلا هي فّرصتلا لها وه نم عم نايعالا كرت

 يدل علا 7 0 ءادرلا

 ضنخو ةعسلاوأ|

 ظ يف ةنامالاو ادد ظانحتسالا يف ةعيدولا نا عرشلا | عدؤتو ٠ دض هنجاح هس هلذتبا اًنالفو. ناوص يا

 ٍّ 1 ا
 لمح نب دايز لوقو. عدوتسمو رفتسوف | نم

 عك

 [يف لاقو .دصق ريغ نم مدي ةي عقو يذلا *يثلا
 | عدلا د+ ظنحلا تكرت ةناما يف ةعيردولا تانيرعنلا

 هتاصوح يف يا.“ عد 6 عوبرإلاو ٠ ليضفت مسا

 ىلعريغلا طيلست اًعرشو عفوا ردصم عاذيإلاو ضان

 تلا ةعدلا ةعادلاو ةعدتلاو ةءدّلإو .ل ام اظنح ||

 | مح ةرياسو اوضعؤكشي يذلا وا ةعّدلا بحاص
 لاق. ظفحإو ةعيدولا ناكمو لوعنم مسا عدوا
 رعاشلا

 ةعيضف اساطرق رلعلا عدو سا

 سيطارفلا رلعلا عادوتسُم س
 تالا داعب نشا لوقو

 يفو لالظلا يف تبط اهابق نم
 قرولا فصخي ثيح عدوتسم

 00 ةاوحلو عدا ويف ليي يذلا ناكللا دارا َليق

 نانصخي اقنطو هلوقىلا عخان قرو )| فصخم ةلوقو . نجلا

 ف

 أدلوق يف اك مِحَرلا دارا ليقو .ةئجلا قرو نم اهيبلع

 5 عابرم 90 ّقشت

 هس كلمات اهياع وتشي ءافرع

 انالو ابتسافنل لا نم ناصت 0 ةقان يا

 جرت ةعادلا وذ ليخلا نم عدؤلاو, جاتنللا كاست

 || اعركسا آي نهيف ولولا بلقب ,ةعاديلإو ةءديملاو عدبملاو
 هرالكو . عرداوم ج للملا ىلا تفلارعر دكدعب

 ا .عدبم ةلامو . نسل نيم متاح ةنال ن نزح يأ. عدم | ن

 | ةضيب ةماعلا دنع 00 كك نم هلام يأ

 | دك الف ةجاجدلا ليم نيناتستلا نقلا: كيس كرت
 [ةنيكلاب يا عودوملاب كيلعلاقي . ةنّيكسلا عودولاو

 نم لاتيال يعدو ده لاتيالو .راقولاو أ فن

 .ةعدوذ 0 سرفو ٠ هرسيو هرسع روسيملاو |

 ةيدن نب فافخ لوقو

0 

 يف ةنامإلا نيبو اهنيب قرفلإو . كل املا كللم ىلع اهياقب

0 

 هئامما نم ةضرا تمحتجا ام اذا



 ها لوق يف دّولإو .ارسنو قوعيو ثوغيالو 9 ظ
 سيلا

 تذجا ام اذا دولا رهظت
 ركعشت ام اذا هيراوتو

 اةركا و ١١د لبج مسا وه ديرد نبا لاقأ||

 كودو و دودو وه لون . لعاف فغب لوعفأ | ْ
 :رقتسإو "نكس هيثلا عدوو . ةعدل ةعّلبن ةاوزانلا| كيذا أ ثمل ءانعم ىتسحلا ةاهسالا يف دودُولاو ا

 ثلا ديدَؤولا ر«لوعنم ىنعمب نوكيف .ةابلوا نم

 رثكيلو اهتبن روظ يا ة سو ضرا + ( ةليبللا| ءر

 داما ع اوولاكءشذو
 انمالك هيلا ىنلا اًضْدَو صدي مالكب هللا صدو

 "يل اعلا
 .نيضفاخ مهلخ اعاذتو مدي سانلا رفاسملا 1و

 ةباك دع هللا لكحت ناب هل اوعد اذا ؛ وعدو ل ايو

 أ
 أ
 أ

 لضإو . "كرت هيثلا عدوو : ةنأض' تونلاب بوثلإو | ليعف 4
 ناك لادلا تحت مواولا تقيلح مثنمورسكلا عراشضملا 0 مسا ا يقأنو 51 ٌدوُأو ةدوأ ج لعاف ىنعب 1

 33 | ةاغلا تمعزو نومّدقتملا ضعبل أقو قلما 0 | .بحما رينكا |١ هل ليضنت مسا لا د« نيبحللا ىنعمب

 ا لعافلا مسإو او ةردنصمو عد ب يضام تناما بردا | ةخمل ةروس يف ةلوق رف هنو باتكلاو هيلا هدو ٠

 ئواضيبلا لاق شكلا زادوا مهلا نوقلت

 ةبناككلاب ةدوملا ميلا نوضفت
 يثلاو . هيلع ل 316 قو انرعرل ف ردو

 * هدكنو هن يأ. يع كهجو رد لوذل ةدعبو اع

 نأك ىقتخ ةارغا 0 يال وا( دق هر دوأ

 .ةدعبو ءاَغ ٌرشلإو .ةقعب ةأوسرو . ةكلهح يف ةنم عقو ام

 هلم ردوتو "هيف فرشإو رب امو ٠ هإوغا لجرلاوأ

 دقو . هيف طووت رمالا يفنالفو ردو عواطم اًرذوت
 ةبحاص رّدوتو . بذكلإو قدصلا يف ردوتلا توكيأ
 ةكابم ةدروأ||

 1 ءينل ابو . ينخ سدو سل 6 ١

 لاقي. بهذ لجرلاو .ةنأبخا هي تسدو ا لاقيأ
 رثكي موا بن رهظ 2 سدو و نيا يردا

 لو ةحرط' .مالكب هنلإو : اهندَو 'كردخا اننا

 ىعمب ضرالاو ٠ ينخ سيدوت هيثلا سدو * لكس ا

 .انعبنت را نملك “اتاني ضر كتر ا

 نغم ضرالاو ٠ سادولا عر سدو: زال سدوتو

 لو ضرالاب رهظ يذلا تبنلا سواولا * تنشد
 لو تابتلا "نم صوالا جر: لمع اهنا
 وي تو تيك لذ هلال دلة ا

 589 كعدو ام ى يضلا روس قنا ةلؤقأ ةغاخ و

 معدتو نع ”موق نيبتنيإ | تيدا يفو .فييفغلاب ىَلَق امو
 مصنا نع ةللكلا هذه تيور دقو. مهكرت يا ثاديشما

 لوفلا زوجين راعشالا ضعب يف يضاملا هاج دقو. برعلا
 الام َعَدَوو .ةتامالاب لوقلا زويالو لااقتعشالا ةلقب

 لاملاو ”عداو وهف ةعيدو هدنع كرت نالف دنع
 . عدوا خص او ةيئاعو ١ ةليلق ةغل ع 0

 0 6-2 ةَءاَدو عدوب غالوو عذب عدوو

 عدو * ”عداوو عبدو وهف ةعدلا مالاو تاَهظأو

 اذا' ةنرعدوب فو نيضفاخ مهلح ايدو سانلا رفانملا
 يا لئق اذا اهلانريصي يفلا ةعدلاب ٌلخاَتَب رفاس

 مدالاو هرفس دنع ةعيش انالف نالفو.. ةرفسو ةنوكرتي

 ةلوقو .عادولا | ٠

 تغادوو تراس تريح ليل عبتاو

 ”عرذلومو فل ١101 سانلا' امو
 يف بيوثلإو . ةلعتلل ءاتقا لخفلا عدووت.تغّدوت دازا

 مكان ةعدإوم معدإوو ٠ ةةوضيب هيف ةلعج يا ٍناوص
 . عادولا متالاو ةكراتم ةحاضملا نال مهحاصوا

 لبقو ةعيدو هلع نوكيا هيلا ةةعفد آلام ةنعدوإو

 لوتلا كلو“ ص 1 هدنح نوكيل الام نم
 1 طعما هزعو بولا عالوتو .ربش ا تشالم ا! ءاحلاب فاح ا | كيما تابنلا سيدّولا

 راف 14



 ددو جدو

 ءازهتسا رىنلا ىوتساو .اهباظتو اهاّرغ نالف ةلاض رهو

 يا تع ا ةرالت ينب انل وتس لول . مربوتسا

 ال3 ةيععللا قيرطلاو ردصم ولا # مربختسا

 + ع اوراس 38
 عراضملا نمواولا 0 ا 15و

 . ةءاسالاب مىشغ موةلابو “٠ : اق ( ضي يف اك اذوذش

 م يل را حلا نأ د ع د سرفلإو

 اهنا دو دونر انها د كتدوَد" .ىنعمو انو

 و 2 7 نير ضرالا جا

 ايبا هاا ف ئض

 دوم نهر جيصت ن 0

 دوخلم ”هرعق بن [وجا 2
 هيلع ا كك نالثبو نالف ىلع 0

 ناناكل رمفزا "كلبك را اظوقللا ووو ةضزالا

 . تراوتو ل رابخالا ةنعو هيلعو .٠ كدكت

 3 هكدا تن ل و >|و هذخاوا ام ىلع نالفو أ

 ةزافملاو ةكيملا أ 3 كولا دعك الهإو ” اكل

 ىلع وه لاقي 5 لاخلا ِء وس كدولا تاّووو

 لاح ءوس ىلع يا.رسدَو
 0 اهجدو عطق 6 اهحدي ةبانلا جدو

 لا جدو ب رلصا موقلا نيبو ٠ ناسنالل دضعل اكاه
 اأاسو قدعلا ف قرع جادولا اي ىنعمإ اجيدوت

 .جادول | جدولا + علا دنع 0 نا

 ناك متأب جدولا حابضملا يف لاقو٠ ناجدو اهوأ
 ١١ ىتبيالف عشاذلا ةعطقي يذلا عدخالا قرع ةغلردكلاو

 0-3 دحأو قرع دشححلا ِف لاقيو.ةايح ةعم

 |جدول كدعلا يف وهف مسا وضع 0 هلو ةبحاص

 هيف 0 قرع وهو طاينلا رهظلا بو اها ديروأ|و

 هب لصتم باقلاو باصلا نطبتسم قرعوهو رهجالاو

 ا لجرلا يف لئالاو ذخغلاا يف اسّتلإو نطبلا يف نيتولاو
 َُس |ناَجَدَولا ليقف“ قاسلا يف نفاصلاو ديلا. يف لكألاو |

 انا ل

 | جدولاو .اراسيو اني رخل | ةرغثنافنتكي ناظيلغناقرع
 ْ .نالف ىلا جدو نالف لافي. قالَ خيتفلا اًنعبا

 ظ . ناّوَخألا ن اجدولاو . جادوا حيخ ايسوو يبس يأ

 اه برح عيوش اق

 اأىا لطابلاب و ١ قا اًحاديا هل حدوا 0

 | عضخو نعذا نالفلو . هدوني نم. دايقنالاو لذلاب

 .اطاح تنسحو تنمسالبالأو٠ ةولضا ضو او ؛ داقنإو

 || ةحدولا * دغ حدّولا * وني مو ةنيقوو ءنكلاو

 نيف ينعي هنو يا. ةَحدَو ينع تا ةكّولا

 نين“ اًداَدروو اَدرو (لع بابنم )دوي 0
2000-1 

 تذودوو .ةّبحا ةدؤودؤمو ةددؤمو ةدومو ةدادوو
 يق داو. تدنُع يا. اذنك تلعف:كناولو ذك ناكول

 ثوب ةرقبلا ةروس و ”يفرح وصوم انما انه
 ( متم باب كرد اعنا ةغل قو 0 3 مدحأ

 لقوا نتييرضبلا دنع ظلغوهو و 0
 نم ةعمس ةئكلو عمس امدالا تاكا لعلال جاَج

 [ةدّدوتو .ةباح اًدادوو ةداوم هداو*هيحاصنب ىَّن 0
 اسس ةندوم بلطو هذو بادجا ادد

 اوميبش نإو اونال م ددوت نإو

 | «ةرارشا ريغ رش رامذا تفك
 [*«لعافرسا اولا احن ادار ا بيَغِوبلا دّدوتو
 انك كوكب غزا ١ يذوب لوقن ثلا ةنلخم ذولا |
 لوقو . ديرا يا انك لعفا يدب لوقن ةماعلإو٠ دوا
 رعاشلا
 يافكا زتول كيدوبو ٠ انع لئاشلا دئاعلا اهي 0

 1 3 ٍتراصف تيبلا هل ميفتسيل لاانلا هك من
 0 دادوا ج 57 ريكلا خلا ثلا ا

 ٌدّولاو . نيبحلا بس ا دولا 0 كود
 يف اهويغداف يلا اونكس معاك دجن لها ةغل يف دتّولا

 بالكل راص مث حون موقل ناك يص دوو دوو. لادلا

 ةنمو رج ةروص ىلع ناكو لدنجا ا ناكو

 جا

 2 الواد نرخ 1 0 ةروس و دو ديع



0 

 نو طل نيل طقا نمر اعط هو يطفحلا ْ

 و ديلا زل وا نمسلا هيلعا|| ْ

 مخو

 نوعطملا ضيخَولا * ةطخو بيشلا ةضخوو
 ةبيش اشفوا ةطلاخ اًطخَو ةطخم بيشلا ةظَحو

 | اًلخَو طخي ملظلا ّرمو . ةضايبو هداوس ىوتساوا|||
 عراابو. ةلخد ةطخروت دكر ةغل اعا ارسأ عرسي

 وا اًميفخ هب ةنعظ

 .ىرخا رسخو م هيف خر عيبلا هس ظخو و . قاخح

 0 ةلعت ظخت لم اًدفاز

 .لخادلا 3 * هبابذب الوانت ةيرض فيسل ابانالقوأ ||

 ا: ككاد مف لم ليش ا ١

 ديعب 3 ١

 جّرات ىتح ةبرض انْخَو ةنخي ف اندست
 + 1 مركذ انالفو.رل لعدم "مزال. .لايباافك

 . نيو ىعع هانا 6-0 اقاخبا . كعلا يخول

 ل ةيخ 7# م

 ند 0 ثمبو نيطلا هيلع بلغ يذلا هأكإو

 يا ىتبحالا فخوملا * كلئاحا ثبو حالا ضعب
 . اضيا ناجتل | هل ل اقيو ءيطخلا فو اك ةلبز فخوُي
 7 مهايانك نموهو

 ميخوو ٠ ةنم يع ىزفا ناك اخد ةيخب ةبخو

 لاقيو. 0 ةنم ةتباصا اكتواق مخوي ةنعو انكم

 أو موو ٠ ملءو برض باب نم مخ همختو مخنب ميت
 ناك خو ةماوخ وو ةَماَحَو عف خوف . ماعلا ناكمل

 0 ها اميخو هيا لكس اي يخو

 ماعطلا ةبغتإو هن ةيخت دعا ناكف ةرقلا يف ةيلاغأ

 ها لماما لاتما .ةمخوا ةلصإو . ةختلا يف ,اعقوا امان

 ةنعو ةنم زر .ةئرهسي : امخوت ماعطلا وتو اكان

 ماعطلا رتخوةسأو .رخخوا ةلصاو. قل ةتباصا امانا

 * هيج اهدي دلبلاو: , ةئرهسإ و ةليوتسا [ماوهتسسا

 لجراارخ م خّولإو حولا * 1.« اهلك مي :ال ع محو ضرا

 خو

 ٠ رخولاو ٠ ماخوا ج فينكلا ليتنلا

 قع خول اليت ةفاغلاو.٠ ةقانلا هاي روسابل 1ك

 ؛ةمخوو ةببحو نضرأ دب طشاعلا نغيوي يف كو زعتولا | ي

 (ةةنو باوضلا وا ) هيَ ةقانؤج اهثلكر عجخيال يا
 ليلا لجرلا د هلا 2 دا

 يا." 0 ضرأو ٠ :لكاوو ِىاَخ 56 فيكلا

 دلبو .قفاوم ريغ يا.“ ميخو ثماعطو . املك مال

 6 اليشو٠ نكسلا يف قفإ ه ريغ يا.” مخ | ب

 ةيفغل ا + اهالك عج ال يا ة ةبيخاو ضرأ 1 ليوديتا | ن

 ماعطلا لكا كةررغ ناسنالا تمدص هادلا جت مضي 2

 هينل انساو ماعطلا داسف نع ةرابع ءايطالا دنعو ميخولا

 َّظ ةيحِبَولا اهلضإو.. ةحاص ريغ ينيك ىلا ةدعملا يف

 هأج دقو.ةمنتل ٠ نم :اخلا نكسن ةماعلإو, داق ياخ
 "درعا هدشنارعش ف كلذإ ة

 ار امرا مس كلتا
 «ةحرلا ىلوكلب نقبل ةنيئد لمست كلارا
 ٍقورعلا يف يرج نوح انين ةوخغ كا مكه

 ا

 11 عج :ال يأ“ يح ةيخومو جاز ضرأو

 عجار ٠ ةيجوم ةلضاور ة 2 ب يأ قي اعطلا انهو

 ل 6

- 
 داسنلا ةيخولا

 دلجلا عستملا نطبلا يخرتسملا خاَوخَولا -خوخو

 * رمتلا نم وخرلاو نالسكلاو فيعضلاو نينعلاو
 رئاط توص ةياكح ةحوخولا

 اًريس تزاس ( 20: ) اخو يخت ةقانلا تخو

3 2 
 * رش وأ ريخ ىلا دصق انخوت نخوت -

 تدصق يي [ كفي تيخّوو: 7 رءالال ان

 د و نيا يا.

 .بلطلا يف هارت رمالإو .هل ةهّجو ةيخوترمالل ٌءاَحَو
 ةفيعض ةغل ةاخاوم اخاوو . نالف ىضر خو لاقي
 اختو ) اًيخونرمالا كونو. ف 0 ؛ ىلع بث هاخآ يف

 رالف 777 امو. هد

 كارول ام كيروت ةدوعنو باطلا يف ةارحغ (ايخأت
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 دكا جاره ماعنلا يشك هيئاوتب تر وا |'حأ لاقو ..دربلا ةذش نم مدي يف أ ٌنالفو

 | جاضيا 00 0006 ٌداَحَوو دخاو 2 ا اهمثر ضيا قوذ ملظلا جوحوت * "أ

 داوخو | بلكلإو ٌيوفلا جاوحّولاو حوحولا * اهب ةعولو
 يف.ةماعلا ممالك ةنخإوم هبنذب هنخإو -ذخو | سّْنَلا ديدحلا شيكتملا اضيا حوحولاو . تّوصملا

 ةَدِجاَوم هذه . 02
 رب ةذفان ريغ ةنعط ةنعط اًرْخَو هزخي مهزَخو |١ شوو .راشا ( اب ) ايحو يب هيلا حو

 ||بيشلاو ٠ هعرن وا *هغزب اتالفو كلذ ريغوا ةرباوا| هباق يف هللاو ًالوسر هيلا لسرا هلا همك فاتك

 اال قلبو نجلا ادب :ةريفلا» كيالكو ةلفا اخ | ةنيذذلإو ٠ اًيفخ ةيلكر الكا نالف ىلإو. ةمملا انك

 ليانلاو ردص.زخّولا +زيخولا لمع نالفو.دوسا *عرسا ءاحوو وو اح 1007 .اًيحو ,انيذ اهجيذ

 |# ةعبرا ةعبرا يا ارو اًرخَو اوةاجو هيف لك نم | .ةلمع يا١ ثوملا ةاودلا حو لاقي .ُلَجي ةيحوت هاحو
 لسا ديرث رخو | اهيف عقو ةسفنو .وب ةمملا انكبو .ةنعب ةاعئا هلا ىحوأو
 +اشْخَو ناك تاو ساو اعدل قطو أ :بلتكا ا هاحو ىتعمب توملا ةأودلإو ٠2 فوخ
 (لجرلاو: اهاقا ةيطعلاو . اشخو ةلعج «يثلا شّحو | مضعب سو اًيحاوت .لوحإوتو . لجمتسا اًيحوت وتو
 أ. اهلقا اًشاخيا رقّيدعب هل شخوإو .عاطإو هديب ىتلا | هاعدو هخرصتسإو هكّرح ةاعتسا ءاحوتسإو . اضعب

 |ودر مونلاو :ةطلخ <يشلاو. ةصّتتتو هيف رّثا ضرع يفو | نوحإو جلعاف مما حاولا * ةوبنجسا <ينلإو . ةلسربل
 ىلا اوزاص معاك ىرخا دعب :ةّرم ةبابرلا ايس ماهسلا| لكو ةلاسرلاو بوتكلإو ردصم حولا * ةاَحوو

 ءيث لك ن٠ *هيدرلا شْخَولا * ةلاذرلإو ةثاخولا سوا بلغ مث .ناكف يك ةللعيل كريغ ىلا ةتيقلا ام
 عيجإو دحإولل هراغصو مهتطاتسو سانلا لاذرو | حولا ليقو :ىلاعت هللا دنع نم ءايبنالا ادا قايلعاف

 شاَحو عمجلا يف لاقي دقو ىديو ثنولإو ركذللو دكر | مالك ن دب تللدام لكو .ةانخ يف مالعإ
 . معانلا ّدَخ شْحَّولا ليعتست ةّماعلإو . شاخواو | مسا هب. داريو 4 دقو . حو وهف رةلاسروا ةراغاوا

 زجارلا لوقو لانش مالك وه اعرش حولا سوما يا ةنم لوعفملا

 ٍنشملا ابعمد ىرج نك ٌنذخولا نم ثسيل ”ةيراج ىولاو ضيا يحول ٠ . عرايا نم ين ىلع لزتملا

 نطتلا دوجا نم ةّبطق ضيا حلاو . حو ج مريغو سانلا يف نوكي توضلا |

 ةليقث اًبون اهيف دازف شخولا دارا | .هاحول اكعارسالاو ةلجتل او كلّمإو رانلاو ريبكلا ديسلا
 صخوا * كرمت اصوخو صخب هيشلا صخو  (ةاحّولا * رادبلا رادبلا يا حولا ىحّولا موق ةنمو

 ىرخا ةضنخيو ةّرم ةعفري لعج بارسلا يف بكارلا | تعمس شفخالا ل اق .مريغو سانلا يف نوكي ثودلا
 نشخوا لغم,اهم لقا ةّيطعب يلو .ًالبخَخ يا | لّعلا مولا + حلا دودمملا ةنوصوهو .دعزلا ةاحو
 طااخ اعط ةنعط اًضْحَو ةضخي حيرلاب ةضّحو ١ | ةاكذو .لعاف ىنع«ب ليعف حو توم لاقي. عرسملا
 لاق . هيف لاما ريغلا ن قتلو سوا ذفني ملو ةفوج| لعتلا لاقي ٠ عرسالا ألا دج ةعيرس يا ةيحو
 اوني طاطا د عرسا يل. حو كاسل

 0 نع يأ دما ةراو دصتلاو لالا خلا - حو

 عرسأ اًديخوو اًنادخَوو اَدَخَو دخي ربعبلا دخو

 تك
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 بعدو

 ةتينلو فق, ا .شحو دايو :ةيلهالا ف الع شحقوولا|

 كلذ عجار ) رق دلبب يا ةّيصارو تيصإ شحوب
 .تصاويف لاقي شحوب ةلصا ليقو ( داصلا باب يف

 كنوص ٌدتالو تمصا هقيفرا لوقي قيفرلا. نا يا
 انو تابو .فونخإو رطخملا نموب امو واخ كلذوأ| |

 . عايج يا . شاحوا م هعج يف لافيو . اعئاج يا |

 ُناَمْحَولا « ملاذر يا سانلا شْحَو نم كلذ لايوأ |
 ملا هن لا +. ىئاَحَو ا لجر لاقي .كتخمل| |
 تاهو ام رع بولنلا دعبو عاطقنالاو ة ةَملكاو ||

 دولا دحإو ةينخعولا هج ةيتحَوتْمللا ضراللو برا
 م 0 <رآك سانلا نع شحوتسي عيش لك

 ميش لك نم نيالا بناجلا ئشحولاو يمد قاك
 كيل لبقاءاس_اهيسناوراقرمظىاوتلا

 ةيحاص لع ليت ماهم دشاورسلا ثا
 طفل يناجملا لها ديع”ةنحرا سل ل

 ينحوو .ل اعتسالا 5 الو ىنعملا رهاظ ريغ نوكيأ

 و د كي ايوضيللو عدأ | |

 ةرثبلا صحّولا 3 أصحو ةصوخ ةصحو

 تمحو . درإلا ةصحّولا *ةععلملا ةيراجلا هجو يف جرخأ |

 درع يا صحو اهب سيأو

 هيضامرع توف صلعراط 1
 عل انكلاودو 4 لنوم هدصقديلاو :ان د ةنمو . ضرالا

 فحوي فحوو انحو فحوي رعشلاو تابنلا حو ْ

 |لجرلاوريعبلا فحبو# ةلوصا تاو رزغةَقْوحووةَقاَحَو ||

 رض م ا لجرلاو . فَحَو ىنعب اًميحوت |||

 اًفاميا لجرلا فحوأو. . هرقو روزج اوضعو» اصعلاب||

 | شيرلا ريثكلا حانجاو لعاف مسا فحاولا + عرسا| |

 | فحولا تدوم ةّيدْحَولا ل اضتالا عرم عون ريسلاا| |
 لع رت#

 لحو نم مساوهو لحولا يف عوقولاو | ش

 ياؤنلا .ةوغا حم كفظن ةلكلاو . اط مذ يااط مَحَووا

00 

 فحول نين ياما عدو ناتمذوةنم عطقني برغلاو |

 | رينكلا حانجنإو نول دونسالا ريبكلا رسلاورادصت |

 رجو

 نايرلا تابنلا نمو شيرلا
 دلو ةيسدراخ اهيف ::ضرا ءافطصلا ؟ةوس ا[ ضيقكلا
 هيلا ةنحّولا + ٌقاَحَو ج ضرالا عرف 11 تاور

 فيجاّوم ع ةفاحو 3 دا دوسلا ةرخ 5 صل | توصلاو

 ضياع نلايظح 1.“ تفحم .ء اهدرفم اهكرابم لبالا

 ةاداعو لزابلا فحوا يذلا خانملاو ىَرذ هل

 قراذنتال يأ. فا ةقانو٠ لوزجلا ريعبلا فح ىللو

 اهكربم

 كوفر هد ٠ لحولل ّضوخا ن ناك الدو ةلحب ةلحو

 ةلحاوم ةلحاو *لدولا يف عتو ًااحاومو ذأ>و لوي | ش
 ىو. ُةلَحَوَف ةلحاو لاقي. لدولا ِ 2 ِف ةيلاغ

 لكلا 1 تيارا اعز ملح انج ةبلاغلا ناهلوا
 .لحَوا ذ راظ ًالوت ناككلالحوتو 4 ةلقنا رش 3 اًنالفو

 لت يا الاقإ ةنمع ف لتإو . لدولاب خت 41 نالفو

 لاق 206 نا كلذ لعفا 0 لك ففعل

 لحولا * لدو اذ راص ًالاميتسا ناكللا ل>وتساو | د
 هيف مطصنرت قيقرل ةرلا نيطلا ) ةكدر ةغل هذهو ) لحّولاو

 لَحَولا عضوم لدْوملا *لوحوو لاا>وا ج ٌبباودلا

 رعشلاو رددم فحولاو.

 تدِهشإو تابح انحورت حوتو محت ةأرملا ةييجد

 تاج اذاةّئالا 0 ولج .لكالإع 9

 0 20د 0 محو لثملا

 ٠ يرتشت ام اهيعطا ىل 1 ا محو +“ 6 خش ١ هريغو عاملا

 محلا #3 تحي ىنعمب هلا ع يح . 0

 مج ولا ميحولا دبر يطلا فينحو ىهتشي ا مسأو ردصم

 نحوت * َنحْأ نحو :حوبو ني هيلع نحو

 ةّرملا ةنحولا # كلهو لذو ةنطب مظع حوت لجرلا

 قلرملا نيطلاو

 : 12 هيف هل تاض هجوجعو لجرلا 7 م
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 دو

 اهريغ عم الأ ىدحا لاقيال نكأ نال ا رك

 دحال سياو ليق . نورشعو ىدحإو ةرشع ىدحاوخن

 أو لثم دداولا عمج نوكي نا ليدجيف داحالا امإو عمج
 لقاعل اي صدخا دحا ين اذا اولاق . ٍداهشإو دهاش

 ةنا رم مّدقن امل ريغو لقاعلل لبعتسي ةنا حصن إو

 ىهو كلاذ نم لوقنم دحألا 0 5 ميش ىنعم نوكي
 . ةزمطا باب يف د حا عجار . داحآ ج نيعم ىلع مَع
 ةجرد غلب مل ربخ 0 عرشلا لها دنغ داتا

 ةءارقلا نم داحالاو .ًاضيا قال ربخ * كاوا

 2 ا وأ ةيبرعلا وأ مرلا فل 2 6 اموه

 ا وءّرم ٠ 121 كينان د 5 ملا دنع

 ميرك يا اهادحا نبا وهو. ةّيحإو ةيهادلا قبط تانب
 :تابمالل رعضلاو لبالاو ل اغرلا قم تابءالاو ءابالا
 بجإولا ةمسق مدع نع ةرابع 1 ةيدح الإ

 دَحْرألاَو : د حا يف رك ذ داحتالإو .ةازجا ىلا هتاذل

 ةينادحولا وذ يا دحوالا هللا 4 و دحإولا نم ففصو
 كوس اكو ا جذل ريظن ال ىا هنامز لها م وهو

 | تسأو ٠ ةزمه واولا ت 3 و 0 ةلصإو - نآدوسو
 | ىثنالل لااقيالو ٠ هب ضخ ال يا .دَحَو أبر مالا اذه يف
 تافيرعتلا يفو.ىلاعتوتينادحو داقنعا ديحوَتِلو.ةادحو
 ةناي ملعلاو دحإو <يشلا ناب محلا ةغللا يف ديحوتلا
 ةيطالا تاذلا ديرجت ةتيتحلا لها حالطصا يفو دحإو

 ماهوالا يف ليخقيو ماهفالا يف رّوصتب ام لك نع
 < |هللا ةقرعم ملينا ةتالث ديكو: ضنا اهيفو ”ناهاذأل او
 ةنع راذنالا يفنو ةلاضواللل از دارو ةيرجرا اباهلاك

 ديحوتو مالكلا نء وه تافصلاو ديحوتلا لعو . ةلمج
 كيال هنا تل اطلا تحي نا ةيفوصلا دنع بلطلا

 ضش لا يشل | اذه دب نم الآ هيواطم ىلا لوصولا
 ارفلأ هنو هللا ةينادخو دقتعي نم دجوملاو ةيعشل | ١ طئارشل

 . نب دجوملاب أضيا زوزدلا بي امرو .نوهلسملا بيا

 :ابا اك ةدحإو ةطقن اذ ناكأم فورحلا نم دّحوللإو
 .ةيقوف ةلحوم اه لاقيو نونلإو ةينحت ةدحوم اهل اقيو
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 ا ىدح

 عب الوتَحَو راحو حواس ينَحَو

 شحو

 نود 0 وذو 4 هيسُن د ا 0
 ظ

 7 1 م 5 ا 06

 ةنع لودعم وهو ادحاو ادحاو يا(رسكلا سايقلاو
 ا تارا اون ثاتيك كت ضولاوب ل نمل ف رطش 2ع
 ةدرفنملا ةمكآلا داحيلإو . ادحإو تعضو يتلا اشلا
 َديِحاَوَم ج اهاوخا نع ةئئايلا

 00 ا لإ ارنب رضا لالا عم
 - ولا هيف تعقو اعطلاو . امس هيف رئاف ةّرحّولا

 رحّولا ريضتسا ها وير ور 2 يلع“ هززدص رو

 ا ١ ريا نا اعظلا ةرحولا ت وا 6 2 و اوف

 دقحلا رحولا للك يتلا ءاظم ا ادحأب كثيحم

 صربا "ءاسك ةغزو ةرحولا 5 ٌنشغلاو ظيخلاو رغول اك

 ةلادإو مسالا اًبيش اطتاال ءاظعلا نما :يبرتَع وأ
 0 را تل د ةاعرسل ىلا: كونو .ةارافإوبا بالا عقم

 ةريصق | .ة

 ىر اشحو شحب هحالسو هبوثب لجرلا شحو

 00 كالو هونب نفد *قتي ن ةفاخم هب

 0 ماو 7 بصهذو 318 راص

 لجرلا و «ىحوسلا ةلعج انالفو هداك

 لوقت ة ةنمو٠ ىف روس ا ةنع نيل

 001 ليرلا شيع لو ردا رمل بارغلا»
 ليللا لبقا اذا لاقي. 0 ٌدَض ةفحولا دجو
 ناكللو . سنا لك نشجوتسإو يشحو لكس ناتسا | ة
 |١ ةنحول اب حا نالفلو.ةنعسانلا بهذو اًمحو راص | ع

 ١ تلا نا ودعم نيسنإلا ع ةدلوم وأ: هقارفل

 نع شحوتسي يد ا ربا اود نم سنأتسبال 0

 دحاولاو ٠ ناشحؤوو َن َنشاوحُو حج ٌنْسَحَو وف قيمابلا
2 

 |رغبو :

 ”000 ل راح للا [ننحتوا اكواض اهحت |

ٍ 
 ا
 ا
 ا
1 
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 كحو

 معا ر 7 ”ِ

 م ةداوحوو ةداحو 5 نيل ا ل عياض ْ

 مشلول ووك دحي دحو لاقيو . هسفنب درغنا كيِح ديحوأ
 ةردعلا ىلا ةرطل# انحاو ةلعج ةدحاو 55 هدو أ

 ىلاعت هللا 000 1 ام 1 هرشعو أنث . |

 ا د الو 5 يب يللا بنايج

 يؤ تّزفا لغم نك

 ا: هياربو . هدحو يق دوت لجرلا دوتو: ذنم| |
 ىلا 7 ١ ةصع هعصعب ىلاعت هللا ةدحوتو ٠ هبا

 كلذو ادحإو ايش اراص اَداَحما نائيغلا دحتإو :اوريغ ٠

 ريخلاكوب نرتقا ءيثلااب هيثلاو .ةاكلاب هلا طلاخي اك |

 ددع لوا دجاولا * راجت وهو.اوقنتا مونلإو :.ةَإوأ
 دقو ةدجإو ةنتوم .ةثالث نانثا.دهاو لاقي باسحلا|

 >|و يح متنا لاقي. نودحإو ج نادحإو لاقيف ف 5

 تييكلا ل اق :نوليلق ةمذرش ل اتي اك نودحإو يو

 مهن هايحالا يصإوق ٌبضف ]|
 انيدحإوريكاوتجوادن تك ا |

 ة | موقلا نم دحإو لجرل اف ءيشلا نم ءزجلا ىنعمب نوكيو

 ةليضفوأ مل 0 عمو. م درف يأ

 قعمبو .ةزمه واولا ب بلقب ناتحأو ا نادح و جرسانو

 أ: روي عم, نتي ١ واذل ريظن ال يذلا درفنملا يا 5

 فصوي دقوا” ىعلا اذهب وه ياللا اطال

 هديت 8-2 ةاشلاو |

 ديو

 ليقو.٠ ىلدطاقساب فرظلا ىلع ةبصني سنويو .!درفنه| يف

 2 و لعد ب سلج لاقيف نكيم مساوه

 رابح رد>و ريع حدم وهو ردحو 2 ذ رالف

 يسمو اإف دارفأب عسا تلق ىك كلئاك.ذ مذ اهو 0-0

 لد اول اق امئبرو . ةتررج يرو ندصي عضوم ةدحو
 رجالا فالخ.ه هاهغنلا الكيف د كحول | جاو. 2

 اك ودها زطملدلل] وات طبو و عك كدقلا|

 يفو ساب درغنملا دحولاو دحولاو .ٌصاخلا رجالا

 ةدحولا ن دحوبملا ةلاح ةيناددولا #7 ةدجحوو ةد>و | درفت

 ىلع اذه لاقي .٠ ردصدم ةدجلا اي ةرثكلا 0 رددم

 تاذ ىلع ةلعفو . وريغ

 تاذ نم يأ هيدح يذ نمو هين ددح تزد نمو هتَذح

- 0 5 
 ٠ رع زيشم ددحوت ىا هن لح

 نئالاو هسننب دزفنلا دحوم ديحولا #3 35 هياسفن

 دنع جسما عوسي بَل بو هل خاال يذلا ديحولا
 .دحوتم. يا اذحآ لدور لاني .اليحولا دحألا#ىراصنلا | د

 ل َديثدق :>وتنملاوولاو.ةزيهو]ولا تلوببا َدَحَو ةلصإو

 ىنعمب ةاسا ةآرما ةنمو“ 0 ةروسكملا ل كبت اك ةزمه

 نمو ىثنالاو ركّذلا ىلع © عفي ل د نمو

 :!1أسن اي بازحالا ةروس ف

 دحاوك اننأو 0 نبا ةارق هيلعو .ءيث ىنعمب نوكيو

 يف دحإوا ادار دَحَأ نوتكيو .يث يا مكجاوزا نم
 لاقيف ىلاعت يرابلا مسا فضو اه دخا اًعاوب نيعضو»

 لاقي الف ةريغ وب انسب الو دخلا هو دْحإْتلا وه

 كا نم 1 7

 ةيلغلل ددعلا ةامسا ينابلاو ..دحا مردالو دحا لجر *ةدحإو ةّئامو ةدحإو ةرشعو دحاو فلا لاقي ددعلا 4

 0-0 دحأ 0 0-0 3 رد>|ورل>إو نعل ودعم ةزمهواولا ل دباب داَحأو داَح

 .ثآلُث يف تملع !؟لدعلإو ةينصولل ,كفرصن.. رخو
0 

 م يح 17 10 كلذكو 6 |و ادحإو يل 06 8 ان :

 ًاقاضموا دحا ماق اموحن مومعلا نم هيف ال. دتجلا يفالإ| . هدحو ىلع اذه لاقي . ردصم دحولا + كنوملايف
 دحاولاو دحالا نيب قرفلا ليقو . ةثالثلا داحا ماقونأ شحولا نمو ةلص|و ةبسن فرعي ال جرو: ددخوت :
 دحاولاو . هتاذ يف >يث ةكراشي ال نا.مسا دّحآلا نا| ةبصنو عيجمالو ىتتي ال ردصم هدحو ةتيارو . دول
 الف دحا ثييأت امإو» هنافص يف يش ةكراشي ال نم. مسا ريدقل ىلع ردصملا ىلعال نبيرصبلا دنع لاح لع



 ه؛جو

 ّرضلاب ةهبج ول اكوبلا تهجوتو ةقابقتسا عضوم لكو
 تاهجإو .تاَهَج ج ةدعو ةدعوك. ىلوالا نو .رسكلاو
 اك ا ةثالثلا داعبالا ي ةّكيطا لها دنع ثالنلا

 عسل تاهججماو . نكت مل مآ ةّئاق اياوز ىلع ةعطاقنم

 #*مادقو فلذو لاعشو نيبو تحتو قوفيف ةاحنل ا دنع

 هود ليقو رتهاجولإو واجا وذو موقلا ديس هيجولا
 ةاهجو 0 6 د فوجد اع نم ةد كاسح هيف

 قلعت ٍةْررْجَو هّياجوو تابيجو 094 ةَعجَو قنالأو

 ليخلا نيمو نيعلل اًعفدو ةفاجول ابالكآفت قدعلا يف

 اذا داولل لاقيو . جاعلا كاع ها جرخن يذلا

 هالجر تجحرخ اذإو“ هبجو الوأ مرلا نم هألي تجرخ

 * ومحو ةبسنلإو ٍناَسَرَف اضيا هيجَولإو ٠ نقي لوا

 ىذ ةيسكالا نمو . ةروكذا.ا ةزرخل ولا ةبيجولا
 دو يلا اورظنو :ليضفت 0 هجوألا د نيؤجوأ

 جو عمج جو ريغصت م د أ يبق ار راغأ يل. .عوش
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 نع هيجولا يدي عر جو ردصم هيجوداو

 ىا فّدّصل اك مئاودلا هيجوتو .جاتنلا دنع اعم ليخا

 نيرفاحإو ( نيبال | بإوصلا وا ) نيتياجملا ينادت وه

 نرارظنلا لها دنع هيجوتلاو.نيغسرلا يف 3 ا

 مالك ىلا ةضراعموا اضقن وا اعنم ةمالكر ظانملا ةجوي

 ًالمدحم رالكلا داربا وه عيدبلا لها دنعو . وصخ
 كلذل ل اقيو نيّدضلا ليم سيو نيفلدخم نيهجول
 زوعا طابخ ل اق نم -لوقك نيهجولا وذ مالكلا

 ىرمعلا

 طوس هينيع تيل ابق ورع يل طاخ

 | نوكيف ةي هاروعلا نيعلا ريصت نا يت ليدحي ةناف

 اك تاب نيف ل اذ رك ركل اب
 | ةكرحلا تفلدخا ناف دينملاٌيورلا لبق يذلا فرحا

 رطوق يف كهيجوتلا دانسوف

 يل يارا احوشت

 ظ ةاشولا لوق ريغ ينءار امو

 اكذيإل امعاسزا ينل ليال انكلاذ |

 2و

 يينكلا اقارط تاناغزاا نو
 نشكل تيب اك ةرسكلا عم ةّمضلا كارتغا نا ريغ
 نيب اك ةقفلا 5 اماذكلا كارتفا نمربا بذكلاو

 نمو هاجئاوذ هجنوملاو . برعلا نيبو بذّكَلإو بكل | ن
 قو مرهيظ يف ناتبد> هل نمو نيهجولا وذ ةيسكألا
 ةدحإو ةهج ىلع ليج يا . هجوم *يثو.وردص| ن

 | دب ايف نييفطنملا دنع ةهجوللاهّيضنلإؤ «فلخمال

 ىل . ةرورضلاب ناويح ناسنالا وحن لا ةرورض |هيف
 ”ةعانتما وا.ابتاك 0 نالا نكي نب را 5 ةناكما |

 كا و ةفلطالا اهلباقتيو . ارياظ ناسنالا نوكي نا

 ةراويح 00 1 ار ام فو :

 هجولا بورضملا هوجْوملاو

 لاقي .اجَو هدجو ( 3: ) اجو ويجب انالف جو
 جوي يثاملا جود. ةتيصخ ةتجَوو ةانيجوفانل آس
 ةيجو شوي يحَوو جو وبف . ةنم كعاولا .ينح ىجوأ٠

 اًنالذو .امِجَو ةلعج ما + هاجوا * مي[ رمالاو . وو
 دئاصلإو . ةيجوالا عابرالفو .ٌدض. لخي هيلءو.هاطعا
 اذك نعو . طبني ملو ةبالص ىلا ىهتارفاحلاو . قفخا |

 ل و ءانذجو يل هانيجواف ”ءانل سو. عزتن|و برضا

 ةيجْوألا دحإو هآج ولا #ييجو ىنعمب 50-

 الها وا قو ردصم ىّجَولا *راغصلا موكعلا شو
 عجوو ردخ حولا ليقو .ىلّجولا ةباصا ل اقي ةنم

 ذخايو اهلجرإو
 لالكوم 0 ىنحاب ندب ينملا مق ةرامالا

 +ب عفن الو 0 0
 نبالا ذخاي 7 بناولا <

 * أجلا اًجاحيا ةحرا عاجلا 7 57
 جاحوا ج ضماغلا ن .اكلا ولا * أجمل حو آل

 ةنمو ريقف لجرو عضومو دولا حا ولا -ججو
 رجرت توص مسا : 1[ 03 0 جو نمر ففأ

 كل ارتالا كلذكو: رع لوم كلما يكاد
 | د وإف ادوحوو هل ةموو اًدهووهن هلو د دعو

 او هددع ريخالا نم



 44ج 4

 ج ةّئدملا ةنيلإو . تانجولا مظعلا نّجوُمإو ٠ ظيلفلا
 5 ةوح ولو . نجاّوم

 انالفو . هدرو ةهجو برض اًهِحَو ةوجي ةوجو

 اا اد كومو ب يارا .سانلا دنعأ |
 هجوف ٠ ةلسرا اًبيجوت رةجاح يف هيلا ةهّسو + ابيجَوأ |
 .ةفرذ انالف ارامالاو ١ كفن ”مزال. بهذف يا .هيلا 1

 تكرت لاقي ام ادحإو اهجو اهتريص ضرالا ةرطااوأ |
 اهنتزغ ةلغغلا> ثارافلاو > اتا ناةرف ضر لا را
 ةرادا «يثلاو ١ لايثلا اهتماقاف لاشلا 15 اطامافأ

 ار لاق ةهجو رجلا هجر لالا فؤنانارتمج لإ
 ربحا عتب اذا ١ ةانبلا يف ةلصأو .ههجو ىلعرمالا ربد ا

 ةظنلو . هعدو 0 عقي ىتح هولا يأ .ةعقوم ٠

 ةهجو كي عفرااو بصنلا زوجيو ةدئاز لكما يف امأا

 تعفر نإو ةتهيجو رج ا هجو ىنعم ىلع وبفتبصن نافأا

 لاق مكواءمل ةجوو :ةهجو هلف رجلا جو ىنعم ىلعفأ
 يا اهاجوو ةهجاوم ةهجإوو . يقوم دعب رح تنالأ

 يا.اًهاجوو ةهجإوم ةيفل ل اقيو :ههجوب ةهجو لباقأ
 لعجو اهيجو ةفداص اًماجيا ةهجواو.ههجوبةهجو َليأفأ
 هيلا ةجوتو ٠ ةفّرشو اهيجو ةلعج !:الف ريمالاو .اه>ولا

 ريكو ذو خس او. مزبنأ شيج إو. دصقو لبقا هيو
 .طئاغلا ِتَأب نا نسحال يا . هجوتي ام قحالتملا يفوأأ ١
 .نالفلوأ ليقا اهاجتا هيلا هجتإو الباتن اًهحاوت اهجاونوأ أ

 ةمجاولا و يفةغل شو .اهجت ةجتي هيث ل اقيو ٠ هس ياي |||
 زر ديعَت ءاجولا#* ةماعلا م ملكني قرا ءيث لكل فسم

 ءيثلا اجو و .بنلا ةكهز يا .بفلا ءاجو مو : 2 او
 1 اا ل 0 ديا 5 2 ريا ا

 | لاقي ٠ لصالا نم ًالاهتسا رثكا آ شو هاجت '
 ةماَجَولا# هل تيلبتتسم يا .ةماجووةئاجت ياللا
 هجَولا + سانلا دنع ةهاجو هل لاقي٠فرشلاو ردللا

 ميت لك لبنت انا ءاضعالا ع كح يس لبق ماوإ

 ج | لبا نج أ 7 متل ظياغوهولياق عفتربو هن

 | فنالاو نانيعلا هيقو ندبلا نه ا ١ لَ
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 بلقب هوجأو ةوحوو هجوأ

 سنن اضيا هجولاو . تمضنا اذا اًريثك واولا يف 3
 نمو ةنم .كل ادب امززيغلا نو ةلئاززختنلا نمو هيلا

 لاقي .”ةوجو جرموفلا دّيسو دوضنملا لوبسلا مالكلا

 ةهجلأو هاو . معايعإو مداس يا موقلا هوجو مآ ر
 لوع نم ناسنالا هيلا :جوتي امو ةينلاو دصنلإو
 تاومسل |رطف يذلل يحو توجوو .ةاضراإو وريغو

 يا. هللا هجول ,عطن افإو. يتنو يدصق يا.ضرالاو
 ىأ دصفلا يآ. اذك نوكي نا هجَولا لوقو . هللا ةاضرم

 ذخأ ةهجو ذخأم يا هجو لوذلا اذطو .رهاظلا ٌيوقلا
 مهنسحا ةانعم ليق اهجو موقلا نرسحا وهو .اهنم
 :نطابلا نسح لع. لديرهاظلا نسخ نال. الاخ

 .كلبر هةجو قو“ ةنلس يأ هه>و نع <يشلا فرصو
 اقالنإلل فوتو كل ا لنفرع انجل لكل 'ياقإو

 هللا لطم 5

 ةهحو ا 3و دي كا لعف اذا ةهدو

 صير هلع نآليبالعف لعف اذإ ةمكواشا ًاذولسو

 يفو . ماهتناالو ٍةالابم نرود نم يا هه>و ىلع
 هجو تانيرعتلا

 ىلاعت هلوقب هيلا راشملا وهو هللا ريغ ةقيقح يش ال

 نالف هجو ّيضيبا دق نواوقيو . يجوب

 ان يحلل اطول

 ميتملا حلا تيع وهو هللا هجو كتف ولون امنا

 ىبف ءايشالل
 هيبشتلا هجوو . عيش 0 حلا هجو ىري يذلا

 وما ةسْوبو اكعاز نقف ءانشالا عاجل

 ىو نافرطلا ديف كرتشيام وه عيدبلا لها دنع

 اباصا ةابقنلا دنع هوجولا ةكرشو. عماجلاب ةراعتسالا يف
 ةكرش لثم نيخا م هابلا كك هوجولاب ا

 مهوجو اول ذي مال 5 نادبال 1: ةكرش يأ ن نادبالا

 هجولإو اضيا هجّولإو ٠ مقاج اواذبو ءا ءارشلاو موب اب :

 هاجم اه ايكو د ا ا

 0 وذ ير 2 0 ف هجولا يلو 1-0 ا

 | ةيحانلا بناجاةلقم ةهجا ا ميجا أَ ٍفركذوا
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 نولعنيو.ةزوه وإولا ب



 تعجو هآَرنلا لاق نالوق هبصن يفو .ينطبو يسار
 .ةركدلا ىنعم يف انه ةفرعملاف 0 لثم كتطب

 لصال/و ضفاخملا عزتب نابا

 تارسنملا نال.ك 0 كدطإ نم تعَجَو
 دعو ل صار نسا كزاالا ةركت ال اوورصللا ب دع

 2 6 فالح .ةنكل هازل ادفتْيو ةسار
 نم نالفلو. ىكشن وا عجن اًعجوت جوت وهلا اعاجيا

 ضرملا عجّولا * ريعشلا ذوبن ةعجا * هل َنَر انك

 امنالوب تي قب دكلا عجوُماو» سلا

 َنْوعِحَو جعجّولا وذ عجولاو . ديكلا قا
 اجو ج ةعجو فالاو ىراكسك كا ءاجوو ىجووأ

 نم ةليبقو ربذلاو عضوم ةاعجولا * تاعجوو اضيا
 ل عمج جو:برض لاقي. عجوألا خيرا دع دز 8

 ةاغوو ليضفت مس

 ةنمو .رئاظن هلو ٌقالثلا قوذ وهو عاجالا نب

 يودعلا ماثه لوق
 كلر تتابع ف و د ملف

 عجوا حرقل اب حرذلا اك ّنكلو

 ١ عجوألا + . ملام ىعفب 0

1 
 رم هيئيتع

 اًءاجيا دا يا

 افؤجوو انيِجَوو انْجَو فيي هيثلا فجو

 فجوا *قعلا راسو ادع ريعبلاو نيا بط

 ةداعد ةمعلا ةععردماو :هليطع ف 4 مكليخ

 لق لاقي . لعاف مما فجإولا * هب بهذإاَقاجهتسا

 برطضم يأ فجاو
 ىسنلإورانلا عضو# قاَجْوألاو قاجولا - قجو

 تاقاجو ج ةّيكرت . ةيراشكنالا قاجوك مريغو دنجلا نم
 ةلجإو ل اقي. ةنم الجو ٌدشا ناك الجو ةلجوي لجو

 لّديَو لجوي لووو.ةيلاغملا ل اعفا نموهو..ةلجَوف

 لجوي لجوو ٠ لجإ رمالاو . فاخالجْومو ًالجو(هلوا

2 

 ١ حولا | رشحلا ةروس يفو ٠ فحت ةلعج اقاجيا ريعبلاو» سرفلا
 | ملمعا 7 يأ. تتاكرالو ليغ نم 4 هيلع متنجوا مف

 , ردكب) لجو الا اهلقب ) لجابو (2ئاولا تلقب )

 اا عربقل لجو ذ ةلجإوم ةلجإو * خاشو ربك ةلاجو

 . لاجوا ج فوذملا لَجَولا * ةفاخا الاجيا ةاجوأو
 310 | * ل اجو َنوّلِحَو ج فئاخما كعرلا

 لجَولا * خومشلا لْوَجُولا * ثلج ج لجولا
 لاقيالو . فئاخلا لّجْوألا * هكا اهيف عقنتسي ةرفح
 |لجؤكاو .ٌردصلَّجْوكاو لجو لب ةالجو ثوملايف
 لجولا عحودم لجولا

 ظيغ ىلع ت تكس اًمْوِجْوو م أمجو مب ب لجرلا جو

 .فوخن إو ؟غلا أك ينم مّلكلل . در

 دكا كلما اذانرمالا نم محو 5 لاقيحا ةهرك < <يثلاو | ن

 هل ىثر انك نم نالغلو. ركل اجو اذ ا

 د اعزف ةنع تكسا م يا. ةنع مجَأ مو. ا

 ميانوزحا ةّدشل قرطملا سوبعلاو لعاف م | رجاولا

 6 مجوو: اليدر يأ." ارجو لجرو ٠ ردصم رجولا

 او راه دراج حلاو اشيا خجولاو هوس لجر كا
 داع ةعنص نم و مورالا نم لوطأو ظلغا ماكل الا
 0 ىدتبم تامالعو ةينبا قرا ماجوا جا
 او ٠ ميثللا 0 فينخلاو لديلا اًضيا ّجَولإو
 3 اولا 0 ةمحولا* ن زحل ةدشل ق ةرطأ ا و

 ا م ميلا + بلا ةيجيرلاو ةجولاكأ
 |[ + ةقؤؤملا ماعطلاو فعلا نم ةيْيِجَولا *رحادي دشلا

 | ةمجلإو . ةيظعم لمرلا جوز . ليضفت مسا جْو
 اراضنلا ىدف يانيذكلا |

 ا ا يرص ضرالا/دبو ١ كو انكبو نيو نحو
 [ةبرض اة بجوت دلجملا غاب دلا نّجو + قد بوذلا راصنلاو

 يردا ام ريقخنل | ماقم يف لوقت برعلاو . نيايل ةقدو

 | لجرلا نّجوتو . سانلا يا يا .وه دلما نجو نمي
 ١ كيش ة ةديدشلا ةقانلا ةانحولا # عضال

 ْ ماظعلا به لبقو .ركذيسو ضرالا نم نيجولاب
 أ ةنج لاو ةيجولاو ةنحولاو ةئلثم جوا ++ نوبتجولا

 [ج نيرنما ا رمز قنرالام يدلقم ( نا زرالا فلي
|| 

 | ضرالا نم ضراعلاو يداولا طغنيجولا * تانجو



 فالخ ْيِدْوْجَولا * ةقيتحلا تاظاس روهظ دنع

 ج ضرالا دعلا

 دوفاملا فالخو لوغنن مسا دئجْرْلا * اَنِجُو
 2 | سجحلا ساوحلا ىدحا ةتدجو ام وهوا. مروذغللاو

 ةايكفملا فّرعو ة”لئاذلا ةياعَّلد وا لقعلا ةرّوضت وا

 ا يذلا ةناب دوجوملا| ||

 ه0 ديجَولا 27

 يسال م

 0 . ةنع ربخي نأ دك

 رة ١ نكيال اموهو وتب ا

 مفارق
 . هدجواك هّرطصا اًناَجما هيلا ةدَجوا نجوا
 : 51 كيت لبجلا هي ةرتلا ذولا + ةهرك 5

 || ريثك يا .دِجَو ناكمو . ذاجوو ُناَذِجَو جضوحاو أ |
 ذاجولا| |

 نالفو .ديف يف روجولا لعجاَرْجَو هرم ةرجو 1
 ارجو روب 4 0-0 .روجولا مد .ةقركي ان ةقملا ١

 اًقالخ : رع ةرجو يو ا رجو وهف :قفشأ

 ١ رجا 3 ةَرجو 56 هارجو لاني الو لاق . ّيردوجل

 يف هب ةنعط مغرلا اًنالفو . هيف يف ةلعج اًراجيا رّرِجَولا||
 اودلا رو كس هدو ةيفأ |

 راو امرك ةيرش ةلاو . هيث دعت ايش ةعلب ارجو
 جولا ردت 3 ةاإو .روجول ايىوادت اًراتا لجرلا|

 :ريلاو رجَوو ةرجوأ ج اهربغو عبضلا زر راجولاو |

 فيكل اكو ر دصم رّجَولا + يدإولا نم ليسلا ةرفحأ
 اج لبخنا يف
 وو امرت ام تم اذا ضلال ل يف

 لزنع ابق ام اليم ”نّؤقبرا

 .راجْوألا ةدحاو ةَرجّولاو ةرجولا زاخو

 0 7 اولا

 روجولاو ٠ رم 0 5 - ترم يف |
 #2 مفلا كة

 را

 هني رجوي : ةاودلا را

 إو ٠ ةركلا هب برضت : ناجلوص هبش راجل

 ةاودلا هب رجوي ,ظعسملاك

 ٍ يف لجرلا زجو
 هم ص 2

 درس رجا رف زو 4 هدضام ٌّي 4 0

 ارجو مالكلا رت زجوو ' .اَيِجَو ناك زالخوو ةزاجوو

 0 هلق 0 'ثذ الك ثالفو 9 "ايلا ا ملكلا

 اذجوت هرقلا زوو اهلج ةيطظعلا زاجدإو ؛ رثطتد
 .رَخآو 3 لاقي .رَّجوملارجإولا * الو رو

 غيرشلاو ةكرحا عيرسلإو ردصم زجَولا * زَجَوَم م يأ
 زّجولا هيثلإو رمالاو مالكلا نم فيذخملاو ةاظعلا
 نالكلا ىو جوملا يثلا زيجّولا ++ ةَرَجَو ىثنالاو ٠

 زدصهز زاجإلا 3 مهلا لأ لوصولا عيرسلا ريضقلا | ر

 ا ّلقاب ىوصتملا هادا يلاعملا لها دنعو زخوا

 راصنخالا عجار .بانطالا ةلباقيو . ةفراعتملا ةرابعلا

 عيرس ريصق يأ زجومو زجؤم مالكو .هاخلا باب يف
 همالكيف زاختالا ةتداع يذلا زاّكلإو . مهنلا ىلا لوضولا

 عقو 7 عزف اناسَجَوو اَسْجَو سخي رالف سّحو
 عماج د ذيزو ٠ خ وأ تون نرم ة ةعمس و اهبلق يف

 فني ذخلا ةتمو ٠ امسح عمسأ قرتخالاو ةنبز اج واةتارما

 أٌدخا اًنااخعا لخرلا سجوا + سّجّولا نع ىج هنأ

 .ىسوم ةغْيخ هسنن يف سجوأف هط ةروس يف ةنمو .رمضإو

 ىلا عّمست ٌنالفو .نمجوا ىنعب سجون لجرلا سّجونو
 رماعطلاو.ةل عمستف وب ٌسحا ءيشللو . ِّقخلا توصلا

 لعاف مسا سجإولا * آليلق ًاليلق ةقّوذت بارشلاو

 ةعزفو نحلا توصلاو ردضم سجولا * نّجاطإو | را

 >لياقإو ميجا ةمضت دقو ره دلا سَحوألا * بلقلا | ف
 يا َنَِجَوا ةدبع تقذ |ه لاقي . ب ارثثلاو 00

 سجوألاو سجوألا نسيت ةلعقا الو .ماعظلا نم ميش
 عقب 1 منإو سجوار دضم ساجتإلاو . اذبا يا .اضبا

 فواللا نم سشنلا ف

 اهملقب) عجايو (ةليو واولا بناقب ) عّيتيو 3 عجو
 وز عجم عجوو ( دسا ةغليقو و لد ءارشكب ) عججيو ( ملا

 عجو ل اقيو -” عجووه تو ضرم اعجو ( هع ةّمب در ةغل

 قاسنالا لت 1 باب نم عجوي نظر اقع انالفا

 بلقلا لع ةناكو شكعلا زوجي دقو ًالعافوضعلإو "الوعفم
 تأ انإو . ةتظبو ةسار جوي ٌنالف ل اقيف ىندملا مهنا

 القاب ؟



 ديار ل ل ا ا الل

 قارجالاو سيشلا نع قايل رودد د

 رياك ل١ نيو. أديب مما بجو أ ا ىر

 500 00 مالطما نم 5 : 0

 زانلا بجروت يلا تانبخلا نيو جينذلا !نم# ةريبكلا

 ١١ اهيف يت ١١ نييقطاملا دب 3-0 اياضنلا نم ةسابللاو .ةنحاوا

 باولو .تايجاوم 0 دوم

 د 00 ا هذه يف ىنعملا ل : 1 5

 ليعتست عاملا . عرسأ و جوي لعزل جو

 ا داع مسأو ةجنا كتارا جيلا * 3 ىنعمب جو
 ا لوصا ىهو ةلودالا تر

 ىلغو هايملا يفو ضايحلا يف 0 5 يدربلاك

 ةهيرك ةحتار ابيف ضايبلا ىلا دنع لوصالا هذه

 نم بجي ايطال اغرا هل لاقي عون ةنمو .بيط ليلقو
 ةعيرسلا ماعتلا جولاد# برعم ممر افا نسل دنالا

 ملت اعاعا وأد يح ون هيلا حو- جو

 قيض اديز لوبلإو او:حاجولار رذحنا يف غلب رذاحا وأو
 هيلع ضخرا تياونمملا مالا اذكىلإ|انالفو: هيلع

 جاو ىبدا ةتيقل و٠. نيلمالا انصاا ٍجاَجَول | هرتملا

 ٠ ىَري 0 نت (هلاوال يعاب ( ”مضل أب جاو تاوصلا, وا)ز

 يأ. اجو هن 0 نم هل لاقي“: راسلا نعم لج ولاد

 هانا ل ايو. عوز اتف ةزمهواولا ١ |وملِق ايبرقاتا راس

 8 حولا 7# جاجو ةوراست اي راد ناك اذا ضو ف

 *بايغلا نم فقدنا ىينما | عبح ب> لا * راغاا هبش

 .حوجوم بابو .ًايللإو سدا جوملا ْ
 ع يا ا

 ميجا مضل ) هدجيو هدجي ةنكمذ بولاطملا دجو

 ةدجو ادجو ( لانملا ف اطر يظن الو رماع يفإ ةغل ف فو

 (ةزيهوإولا بلقب )اناتجإو اناتجووادؤجوو انجوو

 م برضو فئاطا أب

 اكد

 ا تدجو 0 70 دلعل هب رفظو ةباصأو ةكردأ|

 ١ بولقلا ل اعفانم نوكتف ِ ىنعب و تا .ةلاشلا

 ببدجو وح دوجولا 8-5 تيلوعفم بصختف

 'ةيأنم اجو هدي“ هريعو لالا ووو: عار كقدص

 ةدجاومو 5 ادِجَو دجيو دج هيلعو .ىنغيسا ةَدِجو

 ادِجو دب دحذو ٠ ّبحا 5 بو .بضغ اناتجوو

 لوهجلا ىلع مدعلا نم هيشلا دجوو .هب نزح ضيا
 ]7 لإ هدجوا ع درج وم ويف ليج و ناك اداوجو
 رمالا ىلعو ٠ هب ةرفظا ةيولطم انالفو . ءانغا اًداجيا
 اق فبعض دعب انالفو. ةةطعاولا ولع  ةحكأ
 ا” ةيديما لاقي. انلا ولولا بلت, هدجا لاثيو

 .يناّوق يا . بنعذ دعب يندجإو رنف دعب يندجوا
 000 0 اةوبومفلج ىلإ لات هلا جواب

 دوجوم وهف ٠ فقاخ يأ دجؤوف ةتلخ 20

| 

 ٌْ ريو ةريغو ربسلا دجوتو ٠ نونجم وهو نخل هللا ةنجا
 ' لضم ةذجلا * اهجحا ةنالفيو هل نزج نالفلو : داكش
 انإو لعاف مسا دجإولا *ىنغلإو ةردنلاو كا ابنا

 نيثدحلا دنع ةداجّولا * هيلع رداق يا هيثلل دجإو

 أأردصم دّْجَولا * ةبتاكيفرعي طخي ثيداحا دجت نا

 . داجو ج هلا عقنمو | قيض

 لبقو ٠ عنصتو فلكتالبو هيلع دريو بلقلا فداصي 5

 دجؤلاو اضيا دجَولاو اعيرس دمخت مث علت قوربوه
 ةنالفب هل لاقي . يحل او حّرتلاو ةعسلاو ىنغلا دجولاو

 دنعو 7 3 دجوتو اهم َدِحَو دقو دجوا

 هريغ حالطصا يفو ىلاعت قا ةفداصموه ةدصلا|

 ىلع ةفادجولاو . ةنطابلا اهاوقو سفنلا نا روهغملاف

 ناك افرص يلنع سفن نم دجا لك هدجيام وه روهشملا
 ريغ لعو ةينطاب ةوق ةطسإوب اكردم وا يسفن] اوحاك |
 . تايناتجو ج يطال ىوتلاب كردي اموه روبغملا

 دْجَولا * ةيرابنعالا اياضنل اب سن تاييادجولا من
 ذيعلا نادتف ةيفوصلا دنعو مدعلا فد >وردصم

 ةيرشبلا اقبال ةنالٌو حلا دوجوو ةيرشبلا فاصواقاحي

 دخولا تافيرعتلا يف لاقو



 د

 رفا ًاتاو .هاجو ىف ىجوت نيكس اودي اب جونو
 ير هيرو يو م «رعكا هنا

 ةيتملا هاجولا# كاذكة:اجوو ةأجوو ةأجو يكرو ا
 نسب قلبو ا اذارجؤوا ةرتبلا ةئيجولا ا

 لكؤيف كر

 لاقي. تبثو مزا ةبجو ابوجَو بجي *يثلا بجو
 هوغو طئاحإو .اذك ٍنالف ىلع بجوو. عيبلا بجو

 نيعلاو. تباغ اًبوجوو ابجو سمشلإو .طقس ةَبْجَوَ |
 يف ةدحاو او ةلك 0 ثالذو 7 هالو .تراغأ |

 ىأ

 ل كيلا بجو: فجرو قدح يو

 انابج يل اًباّجو ناك |
 ةسرفو هل ايعو .راهنلا هي ةدحإو ةلكآ لكا لجرلاوأ |

 مونيا ةيسايلج ملا ةقاملاو# رابنلا يف يف ةدحإو ةلكأ مدرع

 عرض يف اهلاو» .تيعا لبالأو: ةدحإو ةرماألا ةليللاو

 !يقلرلا اعزب كس

 قر ؛ماعلاو ٠ هب اهيرض ضرالا هبو . دعنا ةقانلا|||
 ةبجاوم ةبجاوو .ةمركأو ذابت و ماق كفيضلا بجمأ|

 عيبلا كلل بجإو لاقب .ةمزلا اباجيا ةبجوإو اباَجوو
 عيبلا كلل بجوإو نسومانلا نحن يفو) ةمزل يا.ةبجوإو
 باب نم ّبجإو باوصلاو ٌرهسوهو اًباَجوو ةبجإوم
 دق لاقيو.هاعار ةقح_ نالفلو (٠ ٌةاندروا اكةلعانملا

 ةقنخا ةبلق ىلاعت هللاو .تائْيسلا وا تانسحلا ىرمأ
 بجوتسإو .ناهملا ىف ةدحاوةلكا لك لجررلاو :ةنجر إن
 بجاولا *ةمزلتسإو اًبجإو هّدعو ةقنسا اًياييتسا «ىثلا|
 رعانتلا لاق تيجو ليتتلل لاقي« لحاف مل |

 قكهابع 5 فوع وثب تعاطا

 دبجإو لوا ناك ىتح ملسلا نع
 يذلا دوجوملا وه هتاذا بجإولاو . ليتق لوا يا
 نم لب هريغ نم هل دوجولا سيل اعانتما ةمدع عنتم

 ابجاو مسي هناذل ا بوجو ناك ناف هاذ سفن
 بجإوو . وريغل ايجاد ى يسب وريغل تاك ناو هتاذل

  ةبجوملاب ىلا لجرلا بجواو وتحل اباجيا كلذ تلعف

 انيلع مزل امل مسا ىليعلا هي بجاولاو . ًالصا ءيش|.
 ةبالاو صوصخلا ءاعلإو دحإولا ربخك ةهبش هيف ليلدب
 لاقي دقو . تابجإو ج ةيحالاورطنلا ةق دصكةلّووملا

 5 عنتدملاو نكملاو زعاجلا لباقي ام ىلع بجإولا
 بج ولا نب ايطَجَو اهؤززمل <راك مكمل عقانم باجولا

 مظعاقسو اهعرض ِف ايلا لاقعتي يتلا ةقانلاو رددم

 رطتملاو نابجتإو قءالأو باَجو 6 دلج نم

 ردصدم ةيجولا #3 هيلع لضاني يذلا ( وسلا وهوا

 مويلا يف ةلكالإو طقاسلا توصوا ةّدها عم ةطقسلاو
 ابلنم ىلا مولا يف ةلكاوا ةليللإو

 خت راحأو ف فننص نم ةنئاطل و العامل

 باجولا اهو و قعالم نم 1 نم ةبجونولوقي أعم

 اهتيع تانذلا 20 ةرورخذ ٍكَوَحوْلا نب ل ةباجولاو

 .ةمذلا اكفنا - ةرابب 3 ءابقنلا دنعو. جراخملا يف اهفثحتو

 ودلال وسم ةكرات قوم وعلا ١ توجولاو

 لعافلا نع هرودصر زا ام لتعلا بوجولاو . باقعلاو

 ل اع ومازلنا لغ كنب كرتلا تره نكملال كاي

 ناسحت“الا وهو ٌيداعلا وا يثرعلا بوجولا اهلباقيو
 ةفيظولا ةبيجولا * اضيا *ينا تسال اب سو ةيولوالاو
 لييق تغرف اذاف ًالّواف الوا هذخات مث عيبلا بجوت نإو
 .بجوا ردصم باجشإلا نب كتبيجو تيفوتسأ لق

 عم لعفلا بلط اهنم ناعم ىلع حالطصالا يف قلاتُيو
 ظألتلا اهنمو . راينخالا فالخ وهو كرتلا نع عنملا
 كناج ئأ ن نم ًالوا نيدقاعللا دحا نعردد يذلا

 باجيالا ادق - ابجإومنلا "لكحل اهملور < زاك

 لباقم ابنمو .ارابنعا نافانخم اناذ نادحتم بوجولإو
 ناطخ نييباسحلا دنع باجالا ةمالعو .بلسلا
 يا مهجاّوم ىلا موقلا جرخو .+ انكم ناعطاقتم

 دنع مرح ربشل منإو لعاف مما بجوملاو . معراصم
 :4يعادلاو ةعابلا ىعب ليعتللا بيرو ءانضتلا

 ةنع رددي «ةرإ تحب يذلا وه تاذلااب يوللو

 .تابجو َج دغلا نم

١١١١ 



 مو

 فّنو * ةيقاثا ال لعج اَنْثَو اهنئيرذتلا فتو

 انتو ىنعمب اقاغيا اهغثوإو اقيثوت رذقلا

 قثإو وهف ةنيعبأ ايمو اقوُنوو قي قثي هب قثو

 تبثو يوق ف تو قت قوي هيثلا وو ٠ هب قوثوم كاذو

 ةقيثول ابذخا لجرلا َقّنَو لاقيوا . قيثووهف امك ناكو
 اًنالفو . ةيكحا اًقينوت رمالا ىَّنو + ةنثلاب يا وزما يف

 ةنمو . هدهاع اًقاَتوو ةقثإوم ةقثاوو .”ةقث ةنا هيف لاق
 يف ةقثوإو دب مكقنإو. يذلا ةقاقيمو ةدئاملا ةروسأ يف
 قو تنعو وت انتون وتود د. هلق اانيا اقاثإلا

 ةساتملا اتانيقاا هه قوتحاو/ © نول" يانأؤللا
 لبحوا ديق نم هب ُدَشي ام قاّئولإو قاولا

0 - 2 7 2 

 دهاش لاقيف 4 فصويو ردصم ةدعك ةقثلأ # ووو

 + ةقيثولا

 ىنملإو دداولا هيف يوتس 4 4 84 يا قل دارو

 كنانالإو روكذلا يف يا مال دقو راك ومو اًركذم عافت

 كاتيا . مكه قولا * تاّتعليق اك ثان لاقيف

 ديتعي امو قيثولا ثوم ةيثولا *قاّنو 2 دنع

 * قئئاثو ج بشعلا ةريثك يا ٠ ةقيثو ضرإو هب

 ةرقبلا ةروس يف ةنمو ٠ قو قنالإو ليضنت مسا ىّتْوألا

 جدلا قاَتلاو ىئوملاو ٠ قثولا ةورعلاب كنستسا
 ضاييعل ”يلارعالا نبا دشنإو . قثايمو قيزايمو قيثاوم
 اطل ةّرداَنب

 اننذابالا رهدلا ٌلحيال ىح
 قئايملا دهع ماوقالا 3ّ كو

 ةييكمم يا. ل

 لاملاو .ةلكمو ُهلّصا ًاليثوت ءينلا لّثو - لثو
 تفيللا :لّيَولا د+ فيلا نم لببحلا لولا * ةعبج

 لابح نمو رجتلا نم لبح لكو فيعضلا ةآشرلاو
 لدم لوول عاطل وفا ةهارب دانا

 ضرالا سرفلاو . 0 هريثك اَمْثَو ةمشي ةمّثو |
 ا .'ؤرفاوح اهنجر

 ت1 ةفوم ةقاتأو

 ؛ انقمدا اًماَتوو 5 5ةةلجر ةراحئاو

 د لاقيو ع 5 لقا و هن ضرالا ثخوو

 نتإولا نئإولا * ابعم اهدالوا تشن لبالإو .ارايكوا

 اقول «ا ضب" يري ةناكرباض ةقاوماودعلا يف مم

 56 ةراجحما ةمّيث 47 اد كلا م ولا * ةّلقلا

 || ةفخ دعاط عجا يا ة ةهثولل 1 3 .ماعطلاو تي

 .اهيف دي يا. ضرالا معي ةناك . ءطولا دي دش يا . تيم
 هروح لاو

 فان كرفلا كيك ةراظخ

 ميم فخ لكب ماكألا سلطت
 لاملا نمو . ةميطع لزجا اناغيا انالف نثوا -نثو

 .يوكو ىتب هيثلاو . نعم اناقيتسا ل املا نثوتسإو .رثكأ
 اًراغص تيتقرف تراص لخغلاو .رثكتسا ل املا نمو

 بشخ نم ةثج هلام وأ ملا نثولا #* ةانثالا هانا اب
 بصنت برعلا ةكناكو . تن رهوج واةضفوار م وأ

 نتولا قع ننإولا 0 ذوخأ وهو اهدبعتو ناثوالا

 ىلع هتدابعب نبدي نم هيلا اكمل :لظاقوأت قو َج
 شو ةأرماو ٠ نوينثو ضو فو كا

 ةليلذلا 6 اا تايبشو لسن
 00 يلي اينو كو لودجلا ىلع ٍديتيُو - و

 0 لقيا لجرلا ىنوا * ةّيئاوم يه هيو اهب ناك
 او. ءظولا قولا * ةنيفسوا ناويح نم 20 هب

 3 ةيزرملا ةءانيملا * عاجو هلأ

 هاج ليق اهتتُرَو ١ ا نيكلاودبإ 5 اجو
 داي «٠ ناك عضوم يا يف ةبرض جو( 1116
 قورع قد ءاجوو ًايوازشلاو .اعماج ةارملإو .ةاجولا
 انضنني ىتح اهضر وا امهجرخب لو نيرجخ نيب هيبصخ
 جو لاقيو :ةوبشلا رادكي هلال ءاصخملاب اًبيبش نوكيف
 نيش قش دح ا ةنمو.يوو ةوجوم وهف سيتلا
 مل نيف ةءابلاب دع ضيا ثيدحما يو . نيوجوم
 ةكرلا اجو * اجو هل ةناف 0
 .اهيأم عاطقنال هيف ريخال قا م
 يف 2آج لجرلاو . اهؤام عطفنا هاجيا 18

 *امنو و ناك ةم ةماو مث منوي لجرلا مث موو اهيعر لقا ام يا ْ

1 

 "0 ويعاطا .ةبصي ملف ديد وا هنجاح ا
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 يالا لاق .ريهح ةغل يف كلذو .ٍدَعف نالفو .زغقو

 يح كولن نم كلم لق ورشا نت طرا

 كلملا لاففر كتف لجرلا بثوف مث كلملا هل لاقف

 ربكت يل .رمح رافظ لخد نم تببرع ان دنع سيل

 رع ةلوقو هلا

 ىلع ةدعقا ابيثوت هيلو + مهنغل كلذكو هايل اب مآطا
 ةيناوو ..اهيلع دعت اهجترط ةداشس ماد لح

 ةردابلا يسيرة ليست سال
 ضعص ىف بيوتو:بفسةل مج اعل ةعراسملو
 + امله امله لوتس
 ةيما لاف .دءالاوا

 ماوق تّدتشاف هللا نذاب
 ُْباَّنو مل ثو ٍنيكلم ىلع

 .ةغل ابنأل ل لامف باّنَولا +ةكياملل دعاقم امسلان

 نيكي 2 ا هل ف 2 مدل 7 9 ْ

 ةّدشل باقعلا ةينك بانو وبإو .ٌرحياوا دربلا ةّدْس نما

 ريثك هال يبظلا باّنولا وبا يزارلا لاقو . اهناريطأ|

 ةردابم ءارعشلا حالطصا يفو ردصم بْنَولا +بوثولا| |

< 31 .0 »- 

 ىلع فخوذ ةيبرعلا ديري تيب

 يشارنلاو نسرسلاب باول

 * بيسل اب هي نرا نود نم هدصتم ىلا عاملا[
 ةَبئاللا+ بايو ياتو ةقانو سمرف لاقي.ةياتولا تول |

 يا اباد نمل ةعفشلا ءاهقنلا لوقو .بّنإو ردصم ْ
 ١ يا ةبئاوملا هجو ىلع اهبلطأ |

 ضرالا نم عفترا امو سل اجنإو زفانلاو ةلهسلا ضرالا ْ

 زغي لو دعق اذا كلملا نأ ولو .لودجلاو |
 اًجاغيا ةجئوا #3 ع 5 هه 7 1 هيشلا ضٌج |

 اكاد مور ضعبب ةضعل ََككع تينلا ججوتسإو ؛ 1

 يدا + ةنم راكتا لاما ثررم 7 .رثك أ |
 كالا ملل ةرئك ةجاثولا ديز وبا لاق رن

 ضرالا ةجنت وألا »+ زتثكلإو بفيثكلا مينولا + مثلا
 لزغلا ةوخرلا ةّجوُتْوملا بايثلاو . لكلا ةريثكلا

 ا
2 

550 

 ضعلب | ض ةضا رق لاتينا نم تال

 غلو

 خلا فهلا سادجا نم طابخأ اع ف عرلأب + ةفعو

 تاذ ضرالاو كدول اب طادخإو ماظعلا نم قر امو

 ةنيعذ يا

 ةقانلا لحن و

 ةراثو رثوي ةريغو طا لا رثوو . قلن لف اهب ءارض رثكأ

 اريثون شارنلا رث رّثو *رثكةيجلو .لبسو نالو 3

 هك هم 0 انانيياولللا كم رثوتس 3 اا

 ةوطو ةراثولإو ةراتولا# ةيطولا نئارلارث راتولاورانولا

عذربل ةيادلا ةرايو دو رو نم ناهبا
 *ةداوم اهم :

ِ-ِ : 1 206 

 .٠ ا رو هرأي شار دا رو

 شارفلا
 ريسلا ضرع د 0 3 مد تش دن صولا

 ةيراجلا اهسيلت ةضيرعرويسوأ روش وا عباصأ عبرا أهن»
 رابغ هذي 1 اسال ليوارشل اك تورت وإ .ةريعتملا

 هايشالا بجعاو . جلتال مث ةقانلا مح رف عيدجلخلا 8
 .رثو شارف ىلع ع جاكت يا ركل ايرث رثو ىلع مث ا رو

 اهيرلسج اضاع لل يذلا دوش + يطولا رثولاو

 1 ا حا يصتصلاكك جرس دخت ةقفرما 7 دو

 رثولا رّيئَولا * ةيطولا رثّولإو .اقنا مدقن رثو ىلع لَو
 ىا ملا ةريثكلاو ريثولا ثنوم ةريثولا + ويناعم يف

 رثوألا * تاتو رئاثو ج ةعجاضالل ةقفاوملا] ةنيمسلا
 دحإو روثألتلاو روُثوتلإو ٠ ةموصخمإو ةوادعلل مسا
 ةركيإاو .ر ث أ يف رحذو طرشلا هوريئاتلاو ريثاونلا

 ىإولا تبلق ا اباصا نيروكذملا ةنطإو بول رثولا

 درنملا دي ع دعب ا: كسل

 عابسلا. دولج اًضيا رئايكإو ثا او ٠ لبصالا ىلعو
 جابيدلإو 7 ل

 + ةغيثو اط ذختا ةتقانو .”هخ دش اَعْنَو ةغشب ةسار غلو
 ذختت ةَجْرَدلا ةعيئَولا + ةنم ليلق ياءرطملا نم َعْنَو | ةثك

 .ةيول اكعب راق بدجلا ماجا نم كيتل] امزاوتايلا

 تو ةقيوو 7-2 ىلع اهضعب در در ةغيو ةديرثو

 لع اهميوب در ةعيئوم ةديرزث .* ةنم ليل ي):رطملا

> 
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 رتو

 نأ درفلا تنيو رثولا د+ ثارتف عموا تعباتل ارئاوت
 لكلا ةمامل ابدأ د وو ةفرع مويو ددعلا نم عفشتي 7

 لعتلا بموسإ ةوادعلا ف لي ع راكاو هد هيف 0

 هب تويم ةصوصخم ةولص مسا عرشلا يف رثولاو.راتوا 512

 طخلاونه نيسدنبلادنعو: عفش ال يو اه: اهكر ددع نال

 رطق قش ان اك اوس رمال 5 مقح بلا

 اهتلعمو سوفلا ةعرشو هولا 2 رتولإو ٠ نكي مل مأ 8

 د ا ىلعا يف فيضيرغ ةَرتَولا * راتوا ج

 0 امو نيعبصا لكن امو ماهبالاو ةبابسلا نيب

 نطاب 3 قّرعلاو رخخلا فرخو ثيبلا نم ةدمعالاب

 هك سرها كور جرخم رخل ةيصعلاو ةفشحلا |

 ندب 5 نتا ةيقعو ناسللا تحن ةبصعو ةضل اخو ءيش

 ج ةيبرغلا سونلا رم مهلا ىرجمو ةابسلإو ةبنرالا

 ل قيرطوا ةقيرطلا ةَريتَولا * تاّرتَوو دتَو

 ل يك يما تاو

 10 يف فيضيزغو نيرفللا نيب ام باو ةاطبالاو

 لك تسبب انو ماهجالاو ةبابسلا نيب ةدّجو نذالا

 راحتي َةَتلَحَو ثييلا نم ةدوعالاب ديوي امو نيعبصأ||
 كار فلكر افراشو قدس ةفظنر ملفا اه
 ةاروخلا ةدرولاو ا ضرالاو ربقلاو ضرالا نم

 منو دزولا رونو تيدتسلا يرفلا ةّرعو ةضتلاوأ|
 د قع دذكلا

 ردصم ةّرئلا *«رعات "وو ثاراتو ج هيف م الاا وا لحّدلاو

 ٍفاَب ف تركذ و ا هيف مظلا وا لح

 .3- 5 كعب اًدحاو ٍىل١ ىرأل م ماتا ةنمو اجلا

 غلب اذا كا ةرشعلا دقعل

 ربخلا وه تييلوصالا 0 .رثاوت ر دصم رتاوتلاو
 بذكلا لا يلع ء مطاوت ْ 0 وق ةن ا ىلع تباثلا

 دعبول .اضيا ار ارتاوتم م سيو مهل ادعل ادعلو امعرثكل

 نييكاتس نيب كرم قرح ايف ةيفاق قاوقلا لها

 يف الوا اهيتبكر ىدحا عضت ةَرئاَوم ةقان و . نك عاقمكا
 روث ولو .بكازلا ىلع شيف اعمال ىرخالا مث كوربلا

 همّذب كردي ملف ليتق 4 لق ندو لوعنم مسا

١11 

 ةيناَم ةغل . رش زثولا تاؤتو

 لاذرو ءيش لك نم ليلقلا شنّولا -
 فيعضلا ضراحا ةّشَنّولا  موفلا

 ديزو٠ كله نالقو . 3 ١ ادن خلوي لجرلا غتو
 . عجوو مالكلا يف لقغلا لياق نراكو اًموام راص

 .اظرنم ًالهاج ناكو ةلوق 2 ةسئالفو .ةنلخ هآس مالغلاو ||

 * اهجرق ةي اهضل ةءّيضم تناك غتون ةأرملاو
 ٌديلب يف ُهانلا وا ةسبح اًنألفو .ةكلما اًغاتيا هللا ةغتوا
 0 ملا ا وا

 زيرهغلارهنلا رصتل اب كتوألاو كنوألا - كتو
 سلو

 نم مخوطب اوم يذلا لاجرلا لولا - لنو
3 

 انالفو . عطقني لو مآذ ةئتوو انتو نتي املا ا
 ةلق هي ةمزال ةيثإوم ةنتإو * ةنيو باصا اًنتَوو

 ةيثلا نإولا »+ نمس اناتيتسا ل املا نتوتسإو ٠ قّرفت
 هولا * غئادلا نيم ةاكإو ناكم كبس غئادلا تباثلا
 ع قرعو ردصم نتّولا * كر ني لات ةتلاخت

 نوثوكلا# ةنتوإو تو جةبحادص تام عطقنا اذا بلقلا
 ةنيثو تيصا يذلا

 ريدغو ةكرب يا ةيج عج تنال قولا قو
 تارا كا قي نانا قو: هي تر

 هاندروا ام

 دق ةبرض هذه لاقيو» ةثاما نو أَي للا انو

 . لَو ين ًاكوو و - هدي تن كوو ٠ للا كل

 ولو ةكلاوو ةةوأ + يبث لوهجلا 0 5
 ةائبا هدي ًاثوا * هسنني اًيذعتم انا اهنأت و لوناو ا
 علا غلببال ملا بيصي صو ةكتولا | + اهأثو نحو
 انوا * 6 دكالاب مظعلا ةين رو

 لاالو ةكانوو | و ةباصا لاقي .ةاثولإو ر دصم

1" 
 هه _-

 رار 54- 8 2 دا يحل 16 5 َ
 ْ رفطاب ود ا ا ابؤثوو انابثوو ابّْثَو نا بحاو
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 ٠ ميخولا عرملإو لسفلا دعب راصتلا ةَقدمو بطلا

 لوق يف لّيَولاو .اًضع ىلع خيش يا. ليَ ىلع ٌلْيَأو
 ةفرط

 ةلالج فيخ تاذ ةأهك تّريف

 ٍدَدلَأ لي ول اك خيش ةليتع

 هبشي هنأ لع بطحلا ةمزح واراّصنلا ةدب وا اصعلأ
 ىفالاقي ."ئسه ىااحإتا مله ىاطتلا 0

 ةمزحلاو ةظيلغلا اصعلا ةّليبَولا * ةمزر ةمزح ناسنالا| |

 لبو ج عنرملا ةميخو يا ةَلدِبَو ضرإو . بطلا نمأ |
 .بطحلا نم ةمزحلإو ةظيلغلا اصعلا لبيملاو ليك ||

 اهب برضي دوع يق ةكرم دق نفل أضيا لمملاو 1

 ار ا رولا ليلا لبالا| |

 ىَذألا ةّبَوْلا *: دحا يا نيإو رادلاب ام - نبو

 وجاد
 1 ماجاب نم را و هوي بوو هبوةلدبو |[

 02 لوهجلا ىلع ل هلو هب هيويال وهو.راكتو نطفأ |
 | ( ع

 نطف اهاب اكو ل هبوأ د لذفنتو ا

 : بو 006 ةبوبو بونؤ

 اًماخوا اريك لقافت تو ا 4يتليشم ف 1

 لزي ملف ناكملا يف تبث او بتي لجرلا بتو
 *ناشرولا حايص ةتولإو ثولإو ثَولا - ا

 | لجرلا و 7 ي ناك هَ ةحوتوو ةَحاَو 7 ةاطعلا

 ل املق نالف واو. ةلقا اًحاتيا ةحتواو احتوت ةداطع

 نم وتو ا غلو هلود> نلف ةقآلأإ ةباصا نم

 «- ولو حولا علا« انعاش ١ ١
 يا 2 لجرو ٠ ا ءاطعلا نرد هفانلا ليلقلا

 عع ع ايش يا ةححو ينع ىف ا 06 سه هد

 خو "اطع لاقي. ولا تسلا + ةاماب
 ا ةيرض أو هنا اصعلاب ةخثو

 |يلابتيا يا . لي لفم ءانلار سكب هبيت تنإو :لتنحت الوب

 0 او هج دقو أخو كاطع 35

 تو ينع ىنغأ امو .لحولا ةختّولا * ةنم غلب اًخاتبا
 اصعلا ةقيملا + مآحلاب رقتَوك انيش يا

 ديول دوو هبة نو اننوي فدي ا دتولا دتو
 ةعبت ىه دئوفإ اجيتؤت دتولا ديو * ىدعتما زال تميت

 . ةظمنا ركّدلا:دتوو : ىدعتي الو ىدعتي .تبغف |
 50 لعاف مسا دتاولا * اداتيا دتولا دنوأو | هب

 دوو دْيَوْلا + لغاش لغش لااقيءاك ةغلابم دنإو |

 ب هطإو بشخ نم طئاخحاوأ ضرالا يف ْرُر ام دنّولو
 ضرالا داتوأو . داتوأ ج تدل ملقم ِف ةزشانلا

 دوو .ةنانسا غلا نمو اهقاسوز مالبلا ةفو اطمح

 ةثالث لع ناك أمؤهو عووج ةنم ضورعلا لها دنع اضيا

 ىهو قورم ةنمو .َنْإو لك نكاسف نيكرحتم فرحا
 ل اق وخغ كريتمف نكاسف كرمتم فرحا ةثالث لعناك ام

 فو ةليل امل ءانهدلاب وأ ديب عضوم دو 0-1

 لابج ت تادنّولاو . ةعصعص نب رماع يف + ىلع مي ين“

 دت 01 كدر ورمل ةدلاو ديلا * وب اه

 ملظو ١ لحذب ةباصا ةَر ا ارو هاي 1

 9 هعزفا لجرلاو . أرتو 0 لعج مونلاو

 ةروس يف ةنمو .؛ايا ةصقن هل ام اًنالفو . وركب ةكردا

 امتزج نم مكصقني نل يا: لامار نل دمحم
 سوتلاو . رتولا ىل ص ةولصلا رووا يلصملا ري 2 أيش

 ىلصملإو :اهرتو دش سسوقلا تو * اهرتو اهيلع نع

 اذكو . ةعبات اراتوو ةرتإوم <يثلا َرإوو ٠ َرتَو ىنعمبي

 اذا الآ هآيشالا نيب ةرتاوملا 0 ل

 داو ةلضإ ورة كر اذه يهآلا وراق ايست |

 5 احا تيبرتاو

 هب تاتو نيموي وأ اموي رطفتو اًموب موصن ن اي
 كلذكو .رثولا نم ةنال ةلصإوملا هب داريالو ارْثو اًرثو

 1 ا|ضو ضعب 0 ل 1 رم

 201 0 0 مي 0

 كأ) قرعلاو بصعلا رونو ٠ ربو ىنعمب ف لصملإو

 ذي

 ةآيشالا ترئاونو .رّتولاكراص يل. د ا
١ 



 ةيهادلا يا ريوار 57 ةدم تيفلو

 هبف راص اَشبَو شيوي ريعبلا دلجو رفظلا شبو

 38 هل تكرحت اشي .بوت رمجلا شو * شب ووبف شدو

 كي لانو يداوي و رار عيشي رانا
 (ةعاغلا باب نم َشِبإو سوماقلا خل يفو ) شبوإو
 *اهتابن طانخا وا تنبنا ضرالاو . عرسا ًشابيا لجرلا

 طقراإورفظلا ىلع نوكي ضيبالا مهلا شيول و شوا[ |

 دحاو شبّولاو .ريعبلا دلج يف ىثفتي برجلا نرءأ
 هيب | ل اقيو .باشوالالقم ةلفسلإو طالخالا يا شابوآلا|

 تشبو دق ثيدحلا ةنمو.شوبلا نم بولقم عمج وه

 اه اًشابوا شي رقأ

 قّربو عمل صدر اصبَو صيني هريغو قربلا صو

 اهتبن رثك ضرالاو .٠ هينيع خف ورجلاو . ُصبإو وهف

 سرف لاقي ٠ُصِبَو وف طشن اضَبَو صو صلوو

 :هينيع جن اًصيبوت ورجلا صّيو * طيشن يا .صِبَو ْ
 اصاييا ضرالا تدبوإو . هيناطعا ريسيب يل ضِبَوو |

 ؟اهينارولقام ةظواوع را نيكل تاذوكتراصأ|
 توا ايلا هش اف ىلا ةرماو 1 بل زروط قالو

 55 ولا« عمسي ام لكب قفي يأ هل ةناو :راغلا |

 عير ربش ناصيوو ُناَصِبَو * رمنلا»و نوللا قاّربلا |

 رانلا ةصيولا * ةميدقلا مهامسا نم رخآلا |

 || لطبَو ظيوم ظورو اطيوب طر راو ار ضولشااظرو
 | ةظيب انالف طبوو . فعض ويوو طبوو طابو ا

 كلا احلل كد م سوا ت مادق نم عضو اطبَوأ ظ

 حرجلاو ٠ دا كله طاوو. ٠ ينتعفر نا دعب ينطبتال ٍْ

 »+ ةنخما اًطابيا ةطبوا # ةسبح هنجاح ككعَو ف

 تفيعضلا نابجإو سيسخلا طباولا

 ثسالا ةعاَبَولا دق آد اعقرت آراب عبو - عبد

 ّيبصلا نم ةءابولإو قبح ةيعابو تبذكو .ةغابول اك |

 رخوفاي نم كرت ام
 ةغاّبولا * هيلع نعطوا ةباع اَعَْو ةغبب انالف غبو

 ةيربه غَبَولا * طرض يا . ةنغابو تبيذكو .تسالا |

 اق ااا

 .اهرابوا يف هداسف ىرتف ا 00 الادو نئازلا

 ٠ |ةئاصلإو. هياالعلا فدخل هامسلا رطم َلَبَو لضالا| ١

 بيضقلاو ةظيلغلا اصعلإو ديدشلا لّيَولا * لحمل

 |[ نم ةمزحلإو سوقانلا ابب برص ةبشخو نيل هيف |

 .مطسوو معمتجم موقلا ة ةَعِبَو * ةيريطا وذ غبّولاو

 موقلا علو يق ةتيار لاقي

 | ملءو برض باب نم ) قبويو قي فيدو قاد

 |اقابيا ةقبوا * "ا 0 بدسحو

 ّْ قيوملا * كله اًقابيتسا:قيؤتسإو «ةكلها وا ةسبيح

 ظ لكو منهج يف داوو سيّللإو دعوللو كلهكإو ردصم

 | |انلعجو فيهكلا ةروس قو كريثيش نوب 6

 6 ب لوحي منهج ةيدوان م اكل م يا ليق .اه

 | تاقب لل كراكو مكلهم ام باذعلا ا

 | كل اهملا يا

 | |[ناكو ٠ لولا ترطما ٌالْبَو ليت هامسلا تلبو

 ظ عباتو اا ةيرضاصعلاب اًنألفو اًديدش هدرط ديصلا

 ظ الوبوو لابو وآلايَو لوي عترملا لبوو ٠ هيلع تريغللا]

 | |« دعشا *يثلاو . عترملا ةميخو تراص ضرالاو 7 محو

 ًالابيتسا ضرالا ٌنالف لبوتسإو .ةبظإو ةلباوم ةلباو
 لبالاو .اه اًبحم ناكنإو هندب يف ةقفاوت مو ابهخوتسا

 ا« لمتلا تبعشا مقلإو اعترم لابو نم تضراق
 ١ اا رتل رشا دددلا راو سقم لياولا

 فرط وا ذخغل إو ٍدضعلا سار فرط و لياولا كننوم

 | [رمل نم تفنلا اموا ةبكرأ لصنم يف مظعوا فتكلا

 ْ ردصم لاابولا *تاليإو ج مغلاو لبالا لسنو . ذفغلا
 ميخولا ىعرملا ةبقاع ناك أمل . ةماخولإ او لقفلاو ةدشلاو

 58 ليعلاو لابو ةبقاعلا هوس كي ليق يش ىلا
 |ٌليدشلا رطاإو ردصم لْبَولا + هبحاند ىلع لابو
 :ةديدشلا ةعفدلا دعب ردت يقل ١ ليوا +رطقلا خلا

 نآرلا-] اذباب ةكبألاو ةكبَولا د+ َلِبَو ةاشو ةقان لاقي
 ُهلَبَو ةتذخا لاقي . ةيختل إو ةماخولإو لفنلا ًةزمه
 الوش يا٠٠ةلبو .داشلابو:.ةعيخت يل . ةنكب آو ماعطلا



 راو دبو

 كيدنلا ع ل ىأ ناو نوط موااو بالامل
 ىتنالإو ىّلَتيا ردتنملا ةيشحولا راحإو باودلا نم

 .ناثعسإولا ةجصنلاو ردنا ةيئولإو ةْيأَولا *ةاتنك أَو
 ةيخضلا ةقانلإو رزتشلا ىقنلإوجماو ةّردلا اًضبا ةّيَولاوأ
 اهتيبل ةظفاحم ةأرماو نطبلا

 .راشا ل بو مان عانملا ايو |
 .تنح اًدوذغ واولا فذمي ان هيلا يتناسب

 ثوب وو ءابلا نوكسب آبو ايس يجعل

 ةزمه وإولا ب 0 ةءابوو ابو ظنوت

 3 ف يف بولا اهيفرثكأ أَبو لووجا لع ِكدوَو

 ةّكبلا مسالأو دوب وسو ةنيوو 0 .هأَبعة كوت“ نإ :أيو* دم

 ًايداق. 0 وه يف تّدبو 00 بأ ضرالا تابوإو ١

 ليقمل كفا نم عباصالاب ةزاشالا 1 رالاوار اغا هيلا

 ريل لا فأل كل 59 ا

 اوفقو سانلا ىلا أيوا ن ني 05

 4 ١ نوعاطلا ولا * هيو اهدجوو اهتشوتسا ةدلبلا |
 5 ملاب ةكَبَو ولا ل اقيو .ةابوا ج رماع ضرم لك ا

 ةنم عطقنملاو هلا نم ليلقلا ة توكل * ةكوا
 برحيل ةلمبمل اع اور طي الا ل
 توب

 ماقا اَنْيَو تيب ناككابَتبَو
 هروعو ماطدهر غاز و هل فعول انين هنو خيو

 يدنفان حار ةولا مالاوأ

 |١ ةلاخ ءاسو ةشيع دعشا اَدِيَو ديوي لجرلا ديو: كل

 هيِلَءو لي. بوتلاو رح ميلا .ةلاملقوةلاغرتكوأ

 ديّولا : ودرفا اداببا هو كيوان دور للب لاش

 هوسو شيعلا ةدشو ردصم دّبولاو ٠ لبجلا يف ةرقنلا

 وش ىا دو لجر لاتيه تضرر ردصم لبا
 ضيا دّيولاو .ادابوا عوج دقو . عيمجاو دحاولل لاحم

 نيعل اب ةباصالا ديدشلا دي ا 5 ةباصالا

 لاح ءسلاو ناكملاب لهاجما دب ايدو

 ملا باب يف اردكذ نانيولاو ذيوملا < ذبو
 اربَو ربوي ريعبلا ريوو.ماقا ارو دب ناكلابربو

 ,.تيمغلزا اًرييوت.ماعنلا ل ار ربو + رولا رثكر اص
 . حربي ال اًيح هازنم يف ماقا وا شحوتو دّرشت ٌنالفو

 لي. ةرثا نقيل ةيوزمبلا في نغم بلعتلا وا لثااف
 ىا ضرالا قانعو بنرالا بإودلا نم ريو افإو

 ىلع ةلخنلا تراؤو. .ماقإ ناككلاب لجرلاو ٠ ةَربَولا

 * ربولا ريثكر اص اراميا ريعبلاربوإو. تأ لوهجما
 رابولا * كيفبأ يا.دبإو رادااب امو.لعءاف مسارباولا|٠

 0 ماطتكر ابّوو .ةل ابتب نوكيا ةضماج ةرجن

 ١١ ًابوثسإو . هتاللتمال قتس لوهجلا ىلع ليصنلا هدأ |

 ديدنلاو عنج ديّولاو : لبجلايف ةرقنلاو بيعلإو لا

 يكل كليك . نبوي لامزو روما رست فرلا
 ثكروو اداع اهلها ىلاعت هللا كلها امل َمَرِ نب ابو
 مايا نم ولا *< سادلا نم دحا اهني :الف ىلا مهل

 ةنسح نوللا ةالحك ةنمرغصاروتسل اكةييودوزوجم ١
 ا يا تويبلا 50 0 بنذ اط نينيعل

 سنج نم يليق لوقبلا فلتعت اهنال لكي لع | ىا
 راوبو ج ليئارسا ينب غب سانلا اهيمسيو سرع تانب

 بارالاو لبالل وفو ردصم رئّولاو ٠ ةرابوو رابوو

 (نيشلا باب يف رسشلا عجار ) غلا فوصلاك اهوخحنو

 لها فالخ وهو ودبلا لها رّبَولا لهاو .رابوا ج
 * ِةَرِيَو نالاو ةريبكلاو رولا وذ رإ درا / يتلا

 ربولا ىفنا ةَربَولا * تاو ربوألا كتوم هاربولا

 ربؤألا * رولا ةدحإو ةّربَولإو ٠ ةروكذملا ةبيودلل
 و. ةاربو فالاو .دبولا ريثكلا
 ةيش معطلا ةئدر ا نوط د زر اعجب اغص ةايكلا

 اوبكج راذهلو .انيلع 1 سد يقي تنل :نان زياقلقلا
 هلوق يف ماللإو فلالا ةدايزب

 ٌةلِياسعو ارك كتبنج دقلو
 ربوالا ثانب نع كتيمت دقلو

 .رملعب سيل نا دّربملال اقو كل تينج يا

 لي

 ءيل .ء. اج 2

 نه بدوض رول تانب

 ربوا تاني



 ةصيئولا »+ هاما ىلع اوهجازتو اوعيجت 5 موقلا

 نابل ْئا ياوه ةصيئولا يأ يردا امو .ةعاصلا

 #2 جاه هي عىشلاو . مراز اأو مهيطتبرونلا ادق

 اهم عفترملا

 ًالئئوو زوزو لي انك نم لجرلا 1
 | .ًالئوم هذختا اًنالفو. ةلأو اذ راص ناككإو .ةاجنل ا بل

 هللا إو“ ةيلا ندا تاككا كاد: صلخو 0

 باطآلائوو ةلعاوم دقه تالف ّلكإو + عجر

 لا ناكلا كار, َصلخو اجل هيلإو.ةاجنلا

 او | ترئالكلا يف ةيغاملاو . فلا اذ ةلعج الايا ناككا
 | «+تعمتجاّلاًعينسا لبالا تلا ومسإو .اهراعب و اطاوباب بق
 ردصم لأّىلا# ةليبقلا تمس هيو .لءاف رسا لئاولا
 ديلعلو عمدجت اًميج لبالاو معلا راعبا ةلأَولا#لئؤَكاو
 ا :طهناهزاماو لبال لاوباوا|

 لَمْفا ىلع لأْيَأ ةلصا رخآلا دض لوألا + ةلأولا

 الع لدي “1 اواو ةزمهلا تيِلُق طسوالا زومب»
 ىلعاضبا يلاوالاد لئاوألا ج كنم لّوا اذه ملوق كلذ

 تبلقف لعوف ىلع لَو ةلضا موق لاقو .بلقلا

 مانت لواوا ىلع عيجت ل انو ةزهه ىلوالا واولا
 0 ةتاعج اذا وهو . عيجلا فلا امهيب نيؤاولا عايجا ٍ

 ةنص ةلعجت ل اذإو َلَوا اماع ةنيقل لوقن : ةفرصت م

 :لّوالا ماع لقن الو ليق .ًالوا اًماع ةتيقل لوقل ةتفرص

 عفر نف لوا ماع ذمو لوا "ماع ذم ةتيار ام لوقثو|
 نمو انماع نم لوا لاق ةناك ماعل ةنص ةلعج لّوالا|

 . انماع لبق ماع ذم لاف ةناك فرظل اكةلعج ةبصن
 كلوفك ةياغلا ىلع ةيبمض ُلّوا اذهب دبا تلق اذاوأ|

 ان تلقف تبيدن فوذحملا ترهظا نإو لبق ةتلعف

 ةتيار ام لوقثو . كلعف "لبق لوقن ام كلعف 0 4

 ذم ةتيار ام لوفث سما لبق اًموي هرث ل ناف سما ذم

 ٠ لوأ نب ]ول نسا اه | طارت يرخاساو لفت ضرالا هب ضو

 0م الس لا يأ لَو ماوقال دوع ىلع | عضوملا ضرالا نمو املا جج نمو ة 5 ةلمأو لا

 0 واي ةبشع 0 مأت ا فا

 تلق سما لبق نيموب دك تل نم لّوأ ْ

 يأو
 ظ .كلذ زواجت و سمأ ن

 1 يف ثنوملا يف لوغلو ' لوألا نيب يا لوا اذه لوقلو

 كلذكو لّوألاو لَوألا جرخآو ىرحأ لفم لوألا
 وعرعاشلا لوتكث يللا ثيح نم ل اجرلا ةعامجل

 تيوس قيبساحلا دنع لوألا ددعلاو. نولّوالا تلق تش

 ةسدخلاو ةنلثلاكدحاولا ريغ هدعيال يذلا ددعلاوهأ
 حالطصالا فو .لوالا ىلا ةبسل ةيل والاد ةعانلاو

 معا لكلا ملوتك حاضيا ةدايز لبقنال ةحخاو 4 ةيضق

 |لئؤكلو . تالا ج اًضبا ةّيمب ىستو.دؤزج بنوم
 .ةيشاملا بحاص لَ 215 ليسلا ٌرةعسمو عجرملاو يللا

 ايلا هلأ "ركأو

 ةمءاوم ةمهاوو .ةقلَح ةّش اًميئوت هللا ةمآو - مأو

 الول لغم ينو.وعيخد لثم عندو ءاهابوا ةقفإو اًماتوو
 فمي سانلا ةقفاوم الول يا. رمانالا َكَلَهل مائولا
 االول لاقيو. ةكلطا تناكل عرشعلاو ةيعصلا يف اضعب

 لاجرا لا ترا يا .ةاهايملا الول ا. ماللا كله ماتولا

 0 اَنلُخ رومالا نم ليمجلاب نونأب اوميل
 اهلنا. اركش كلذالولو مركلا لهاب اهيشتو ةاهابم

 ةانلاو ريم يف ٠ ناعب يس نينا تداو !و اماني ةارملا | ك
 اكل ديلا ميسمب
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 ظ اوت رةانغ برطملا غو م أ ث يف تركذو

 مظعلا أ دلو: ةناحا فليت : ةيرانع 7 اًقفاوتم يا

 ْ سنوق ال ي | ةضيبلاهمأَملاو ىلا هو نلبإو سارلا
 أ ضيرع لك وا ضيرعلا لجرلا نقلا - نأو

 ةنأو يف شوا

 ىَبأ نبا حايد ةياَولا - أوأو

 ااكبمم هيلاو ٠ دعو ( يأ 7 طال اكو

 :ددا هانا لجرلا ىأتإو. وعما ايون موقلا ىداوت

 قدفلاو ردصم ياَّىلا * ةلعوتسأ ةهيبما3 وتنا



 هيج .رلاو بصتلا يف هالجرلا ليادب 5ك رد ! عابشأ اهنال

 يف يئثاوتلا وأ 17 ٠ يف ةياكحلا يفوأ اولا ريظنو رجا ف

 اواي ا اهثيا ثيغلا ا هلوق

 لوفي نا دارا نم لونكركذنلا داو 1 عبار اد

 دريل - تواطا] د داراف انيز سف ديز موقيأ |

 ينااك عابشالل هذه نا باوصلاو .اوموقي مالكلا عطقأ |
 اهلبق

 ماهغتسالا ةزهه نم ةلدبملاوإولا رشع سماخلإو

 . مشماو روشنلا هيلإو لبمق ةءارتككا اهلبق ام مومفملا

 تال منمأ اهلا هب رمت أَو نوعرف لاق '
 ل 0 0 ةلدبم اهنال انلا 0 1

 ماهغتسالا فرحا نم واولا||
 عفرلا يف وريعواوك لصنلا واو رشع سداسلاو

 ىاوك ةقرافلا واولاو .روع تيبو ةنيب قرغتل راو ا

 ىلإ كيّلإب اهبعفنت الكل كوُزو كنلوا| |

 ةادن فرح نوكت نا اهدحا .نيهجو ىلعاو . | ظ
 ممضعب زاجاو.ارهظإوو هاديزإو وحن ةبدنلا بابب اًصنخم | |

 بعل اما نوكت نا ينانلإو .قوةحلا ءادنلا يف هلاعتسا] |

 هلوتكر رجزللو ا[ |

 يدلل كوفو رخنا ينأب إو ١

 20000000 ا

 او لافي دقوأ/ ناركذت كِبنو يو اه

 بئوو٠ ضيقناو 0 بِي بي نم بأو ١

 العفتوب .لقفايايأأ لوا بي انآ

 ةغل ةبأت|و.هنجاح نع يز يرتب در وأ ةبضغاوا .ةنمايهسلا
 لعتنا نزوب ايا نم بنو آت واولا تبق. انوا يف

 خاششال نم عساولاو رزخل | بأي ىلا + ايهتسإو ةنم يرخأ|

 ع ١ فينخلا كيانسلا 'مضنم ديدشلا ارفاوحلا نمو

 ريع رتل ا ار ذخالا ريثكلا
 ندو 1 كس ةرقنلا ةبأّىلا * مب ظعلا

 ةبيِيَولا * طفف رعتلا ةديعبلاوا ةديعبلا ةعسإ ال راتكا

 يزذح ا ةبئ واو ةبوتلا او ةيلا* ةريعنلا رو دنلورابآلا نمإ

 ىبا ل اق.راع يا ةّبإ يف نالف معن نولوفي.هايحإوراعلاو

 ةديوف . ممدسا ينب نم عيحن”يبارعا يددع ى ٌدغتوو رع
 ماعطب ورمع ابا اي كمماعط ام لاف ددزا ها تلتف

 نم دل ةيط ان لاا ا ماعطب يل وو
 خلا تايئؤملاو .واولا

 دي 508 9 جهلا - جلد

 ةديعو دن .ةيح اهنفد اأو اهدن همن 11

 .بدجلا يف ةّيلهاجلا يف كالذ نولعني |وناكو٠ةدؤؤومو

 قدزرنلا لاق .ثانبلا دمت ةدنك تناكو

 تانئاولا عنم يذلا انمو

 دآوب رلذ ديئولا ايحإو
 * ةلقثا اًنالف دأوو“ ةيحان نإ ةعصعصد هدج ينعي

 ةيف نورت ادن دانإو ادووت قدم فو رمالا يف دأوت
 *هب تيهذو ةغبيغضرالا هيلع تداوتو. تبنتو كأنو

 .ريعبلاري دهو ديدذلا يلاعلا اول ترضلا فاقول

 ةنازرلا ضيا دّيئَولاو

 |ةنازرلا دا“ د اهنوكسو زيها م خو مغلاب دولا

 ةرئاظنو .30 ولولا اويلق ةدأو ةدولا لصأو 1
 ةزمها تمر دوأملا اباصإو» يثاودلادثا دكا .ةريك

 ف هاقلا انالفور. ةرعذو عزفاار 5 هرب را

 انك راو * ةراراط لمع رادللو رانلاو٠ يش

 ىتسإو .ةيلعا انالفو.“ ران اراك ايا ةردإو رش ُِ

 تدعضف ترذن ا رافت لع تعباتت اًراكيْتسا لبالا
 لاقأ كاان ليق لبسلا يف اهرافن ناكاذاف لبجلا

 رطاعلا
 قلب مترج مهلع انيض

 |ودّدبتو اوروأتسا تح نعطل ابو
 * :كنيطلا رفاحم رائولا * «مرفلاو لعاف مسا رئاولا

 ضراو ٠ بانلا ىلع ةراغل 1 جيوابلا دقوم ةَرْوولا
 *ةر وأ نع ديوتي يور ا ياراوألا ةريثك يل َةَرْعَو
 محلو ٠ نور و تاّرإ ج اهدقومو رانلا ةدعكةّرإلا | ة

 رش يف أ

 *تانبلا نم ةّيحةنوفدملإو نأ
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 نسحلا سل اج ون ةحابالا يفو ٠ فرحو لعفو مسا
 )ول اقو هلونكرييختل | يفو .اهدحا يا. تءريس ثبإو
 نا يناثلاو .امدحا يل ..اكبلإو ردصلا اطرتخاف أن

 هاشلا تعبو كلام .و لعا تناوحن را هأب ىنعمب نوكت

 ىخ ليلعتلا مال ىنعمب 6-5 نأ كلانلإو .اهرذو هام

 عفتري نإوأو وإولا ماسقا نم ثم انلاو ينانلاد
 كبسلا لكانال و لا 5 اهدحا اهدعب ام

 . نبللا برشت تنإو يا ١ عفر نوف نبللا ٌببرشنو

 ىضق اذأ موي ألا مَكَحلا لع
 دعب هاج عجب ل 1
 دصقيو روج نا ةتيضق

 اف كيرف "لمنع كلطتلا ذآ فانضتمالا ”قيعتم الدو
 ىلع ةلخادلا لاحتا وأو ةيانلاو .ضقاننلا رزاق يننلا
 7-5 كنك نال هاج وحن ةيمسالا ةليجلا

 دقو 1 هاج وحت لكلا هلي ىلعو ٠ هدتبالا وأو |

 معلا علا
 مىو اهدعب ام بصتني ناوإو سماخنإو عبارلاو

 ىلع ةلخانلاواولإو ٠ لينلإو ترس وحن ةعم لوعنملا وأو
 هب لّوّوم وا يرص مسا ىلع وغطءل بوصنملا عراضملا|

 هلوتك لوال اف

 يفيع رقثو تابع سبلو

 فوفشلا سبل نم يلا ٌبحا ظ
 هاونكينانلاوأ

 ةلقم انو ىلْخ نع هننال
 طمنك ف ديدات

 نويقوكلا ىو . تلظ و ا'لؤنوإولا مدقتي نا ةطرشو
 فطعلا ىنعم نع فردت اهنال فرصلا واو و]ولا هذه

 ءازجلا ىلا

 ايهو اهدعب ام ٌرجيي ناواو عباسلاو سداسلاو
 الا ىلعتالو رهظم ىلع الا لخدتالو ممَستلا وأو
 ىحن ىرخا و وأو ابتلت ناف. ميكا نر ارتلاو و فوذتحي
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 ا فال 2 ء

 كفي كشعب ندع دعب ام نآو مات ددع ةعبسلا ناب اناذيا|

 ْ جابحال الو فطعلا واو ةيلانلاف نوتيزلاو نيتلاو

 اليلو هلوتك كر واوو .باوجت ىلا نيمسالا نم لك
 0 ىلع الا لخدتالو.ةلودس خرا رجلا جودك |ن

 |نإو فطعلا واو ملل 0 3
 دّربملاو نييفوكلل افالخ ةفاوذك تسرب ١

 ىحن ةدئازلا ينو اهج اهجورخك اطوخد و واو نمانلاو

 0 اهماوبا تمتو اهوناج اذا ىتح

 ةيظع ربجال ىعسأ نم لاب امو

 يرسك هيهافس نم يونبو ًظانح
 هلوقو

 اهلك سل اجنا يف كتنمر دقلو

 ييغبي نم نيعت تنإو اذاف

 ةثابنأ بولطملا مكحلا ديحأبا الإ دعب اًضنا دازتو

 لاب دحا نم ام وحن راكتالاو درلا لحم يف ناكاذا
 عمط هلو

 هابدالا نم ةعاج اهركذ .ةيناغلا واو عساتلإو
 ةعبسلا ىلا اوفطعي مل اودع اذا برعلا نا نيمعاز
 ةيناغو ةعبس ةتس نولوتيف ةينامثلا |وفطع اهوركذ اذافا أ

 داسحو 52

 مهلك مهماثو يا

 .|اه فوصوملا ةليجلا ىلع ةلخادلا وإولا رشاعلاو
 أرما اهب ةفاصتا نا ةدافإو اهفوصومباهقوصل -

 | ليقو .ركلريخ وهو امش |وهركت نا ىدع وحن ت

 لاحت اهيف 9
 .اوماق ل اجرلا ور وكذا ريمضوإو رشعي داحإو

 |ليعتست دقو .راتسم لعافلاو فرح ليقو ً ١ يو

 اواخدا لمدلا اهيا ابوح مهلزخم |ولّرن اذا ءالقعلا ريغل
 ْ ميلا باطخملا هيجوتل كلاذو .ركتكاسم

 ةلوق ةنمو . نيركذللا ةمالغ/وإو شع يفانلإو
 مولا ملكف يوق ليغ !ءارش يف يننومولي

 لوق دعب ' 535 لآ ومن راكإلا وو رشع كلانلإو
 هذه دعت ال نا بإوصلاو ليق.لجرلا ماق لئافلا



 ظ؛هظ9*ش*شظ 00
 اة شل كزلاح ب ن1 اش نوح يىهحم وبلا لال لاط1 0 كلل هلام ها لب هل 10 معصم

 اددعلا نم ةنس نع ”ةرابع ليحل باسح يف واولاو .كلذ هبيغت لطردلا مو نيك ذيةي>و هل سماخ ب موي ناب يأ ةتودنال ةزروأ5 | ةزائص وا دتو اهانعمو وأو يناير او ةياربعلاب ٍدفصو دقو عبار ريخالا 75 نال م ايا ةيناك اوماقا يا ينو. يلابملا فورح نم نورثعلاو عباسلا 2 ولا ا حا ا
 فطع عساتلاو ٠ موي لوا ىلا ةيسدل أَن نمانلاوه يسقارشع ة م ىلع يقأت ةدرنملاوإولا -و د4

 نيب تساجو وريعو 17 مصلخاك ةنع 00 ام 0 عيجلا ق داطم اهانعمو ةنطاعلا لوالا
 ىبغ ةلصنملا ما ركحا اذهيف اهكراشتو ٠ ورمعو د ديا ةنيفسلا بادصإو هانيجنافوحن هبحاصمىلع يثلا| |

 ل ام ةنطاعاهمأاف .تددعق م ١ تمقا يلع او ىغ هياحال ىلعو مهربإو 6 انلسرا دنلو وحن هقباس
 ُضاخلا ىلع ماعلا فطع رشع يداحنإو رشاعلاو.3 ةنعا 1 كا نيذلا ىلإو كيلا ىحوب كلذك ا

 لخد نبوي دلاولو يل يل رفغا روحت لوالاف.سكعل ايوا ناعم ةثالث ليئحا وريعو ُدْيَو ماق ليق اذا اذهأ |

 انذخا ذإو وحن ينانلاو. تانموملإو نينسومللو اتموم يقيب | . ليلق هسكعلو ريثك بيترتللو جار ةيعلا اهنركو ْ
 ةايكراشنو ٠ وين نمو كنمو مقاثيم نييبنلا نم نم ةع ةسيخم فطعلا فرحا رئاس نع درفننوأ |

 مدقو :يينالا تح سانلا تاكىتح ريخالا محلا اذها ناو. نقيا ةثالدلايناعلل افوطعمل امدحا اهدحاأ | |
 ينانلاو . ماع ىلع اصاخ ةفطاع ابنال .ةاشملا ىتح جاحلا كلانلاو . اًروفكاماو اًركاش امي هونغ ماي اهنارتقا | .

 لماع ىلع ةلويعم قبو فزذح لماع د ماقام وحن هلل نطُقَي + لو يننب 8 اذاالب اهنارتقالا

 لردك دحاو نوع اييح يكتم خا | يو ماف وغ نكلب اهئارتقا ميرللاو دز الوان

 أموا مذ تايناغلا ام اذأ ةيبدلا درفملا فطع نساخلإو . سل اج وروع نكلوأ |
 انويعلاو بجإوحلا ”نججزو لجرب ثرريكطبرلا ىلا جاينحالا دنع ينجالا ىلعأ|
 كثلاخلإو . نيسحتلا مهيب عماجلإو .نويعلا َنلحكو يأ ىر.الاو .ةمالغو و رعماق ديز وحنوةوخإو ديزماقأ
 ابنك ةلوق ىنلاف هلوتك وفدارم ىلع ميلا فطعرشعا بانو. نورفيعو دحا وحن فيلا ىلع دقعلا بفطعأأ
 5 يأ دق كلذ نا كلام نبا متزو . انيموأ ٠ لوكا هيوعنم عاقجا عم ةفرنملا تافصلا فطعأا
 ىلع مّدقملا فطعرشع عيارلاو ادا ةكيطخ بسكيذنم قزح قدرك ايلات ا
 كورولا حوت لابو بولسم .نيعبز لع ظ
 ف 1 درر رع رايك ةينئجلا ةقح ام فلمع نماخلإوأ

 ةمالسلا هللا ةجرو كيلع الم ةيزوال ةيزرلا نا

 |وحماو وح .راوجلا ىلع ضوفخلا فطع رع سماخلإوا دمحم ٍدمحم لثم نادتف
 جرخت دقو. لجرالا ىمنخ نمقب كلجرإو مكسور, 0 ساون يلا لوقوا
 اهدحا . هجو 00 ةدافا نع واول اًقلاثو امويو اموي اهب انوفا |

 ةلكلا وحن ميلتتلا يس كلذو وأ ىنعب لكمعتست نا انام لحرتلا موي هل اموبو 1
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 هه

 أ ىنعب وا هاه ىلوالا مث كي ةينافلا ةزوطلا تيلق نيتزمم

 ملاعاب هقلخ ىلع افلا وا دهاشلا وا نمتللا وا نيمالا|

 ملاجأو مهازرإو
 ناو :.يفا ةنيطلإو ىيللو اهريطا ل نيه

 غن 0 ف ةغتبجلاو خبهلا غنيه

 هننلا توصلا ةمتيهلا * نطفلا ممِظا ميه

 أديدشتو خلابه ضو .1يءيف تريك ٌدوزومملا يفةغل| . ميال كل »* لقبو
 |.هيف كفانا ف حرسأ ىنعمب رمإلل لعف مسا كلل ايلا

 . كبه لاقيف كاهو ك ديورك باطخلا فاك اهيفحتو

 |١ ةلك هيه هيهو .هبأيث سن دل شب نم هيلاك هه هيه

 832 »# املا ةدازتسا ةللك و. دو علل ل الإ

 هيلي املا و«: ناطانملا !ةايساب لع
 .عرسا ةانعمو لاعفالا ةامسا نم اًيهابهأ ةناهياهو سايأهو ثا ا

 ةيفوكلا ةتمأقم نم ئربر#ا لوق ةنمو كام كال 2 راسا ئه ةسابسأ] او

 ردآلا 1 م تابرعهو

 - ع م

 نوسمخو ىدحا تاعياو اهياو

 ىأ .ةتايفامإ ءدعْبلا اهانعموةَعل

 ع م ريرج لاق
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 ءاطا كباب م

 هاو

 واولا
 م

 ١
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 ىده

 ةلهإو قينعلا تايه د ثاب جة

 "لوا ىنحلاب لخ تاهو 0
 96 يه ف 0 هلآ ىؤيهلا

 *ايا ةلصإو دنفملل هآدنلا فورخ ينل - عع

 | فرعي ال نمع .ةيانكن اب تب ناّيَكو ف نب
 أ|ىل اميه ايو: اب يف كعيف كلل دن ماجا 2 تا

 * انه عيجلا يفو امه ةينثنلا يف لاقيو لق

 يف ةغل ايدو .ابت ام لهو ايه اق
 لاقي . رمالا ةاّيهلا + اي

 باب

 ووو حت



 ليف

 كل ةئيبنكلا ىف. لكيشلاو .ةميبلاو ريدلاو ءارذعلا|

 ةميظعلا ا ارالأ ةلكيهلا |

 بارآلا ثله ئرهزالا لوق ةنم برفيو . نيديلا عفر

 تلده لوقي مهقعبو٠ .ىرجخةتلسرا كلذ ريغو لمرلاوأ ا
 ةيلع ليه * 0 نم للاسف ةلفسا تكرح ليرلا|

 تالا ل خةرتكل ل طر ةل اه

 ةواعو هيلع اوعبأتل هيلع |ولاهنأو٠ ليهف ةليهو لاهافأ |

 * لمرلا ترم .ل اهنانام ل ايلا دج برضلإو متشلابأ|
 لاهو :لاه لمر لاقي .لاهحلا لمرلا نم لاطا|
 :(لكمرلا نم لابااموردصم لملا : ا
 لمرلاي وا ريثكلا لاملاب يا . نامكمهلإو لهل اب ءاجوأ
 0 نع للاهتأ |م ُنآيهلاد*مطاغمأ نم وهو جرلادأ |

 2 0 هر ةكيهلاو» كلا جردتلا ةراد ةلاطا ١

 ايلا نسحا ن نمو هَل تكد اهيلا 3 نم تناك ار 1

 ليهو . نوطنت كيبل اح َريخ ليه لنملا ه ةنمو . ةلججأ ا

 يف ارث امو ثبنملا ابطا لويِهلا + مخرم ىدانم انه
 لئرصلاولريملا# برعم -نسيشلا 02

 ةنيط لئاوالا هّبشو .٠ .رطنلا ةموضم َملا ديدشتب
 هب, فصياأم فوصوم مهحالطصا وهوا دب ماعلا

 لو ةينيكو ةيركألب دوجوم هنا ىلاعت هللا ديحوتلا لهاأ

 ةبسلإو . ّلاعلا ةنم ثدخل ىارعالا هب تضر
 ءيش 32 كارد كل قرر د هيلا

 . اًنلطم روصلل لباق
 1 لوما تانيرعتلا ٍفو٠ 7 تال ىماو

 |زيغ نءبوأ ةبص اليم ةليه بارتلا هيلع لاه

 الب ةيبيص بارتلا ةنهشله كيز ىلا: لقول |

 اةلاف لاقي بضنإو بّيصت الايهلا لامإو الين
 مانشاو.مايهو ميه جريختلإو لعاف مسا ٌعاطا + لاثحا

 ا

 | ةفصلا وب تلح مث ثلا تاهم نم. يش هب تراقب

 مم 8

 لاصفنالإو ل افتالا نم مسجلا كلا ذل ضرعي امل لباقا |ملابلا ليزطاب اجلال لير رثلاو هيث 3
 ديع ويلا . ةعوشلاو 2 نيتروصلل لأ | مر* هروص هيف ىرابسيلل تما: رفا لبعلا

 امم فلأدملا هب موفي ؛ يذلا درنلار هولا نيبلكإملا | ةّيقر

 ل امل يا لهب للك * تاليه جمس سلا 1 هيف برت ةسيكلا ردص يف عضومأ |

 كله يف نوكيا عم يف ميل
 ةتوغ شو للك هللا الا هلا ال ل اق ةلليخ .َلليه

0 
 ريل هذ او طخخاةيلشلاو نامل
 لعد: ارم حل اناههو هيك مك للجزا] ماه

 ( جوتي نبأ يرد ل ورغو ١ قشعلا نم بهذ ههجو

 ىلع هل 2 ّى 72 7 + نئطع مايه :نالفو

 اًمايتها هسفنل ماتهإو . ةنسح ةيشم ىثم ةرالفو . مايطا

 لمرلا نم كل اهنال ام مالدي عرال اكلا لضيا

 اقاقد ابارت نراكام لمرلا نموهوا ادباراهتيوهف

 مم حاميو عيال ديلا نم ليش ن 1 كلك اك ا اياب

 اذشإو قدعلا نك نود مآي 1 59 باعتك

 1 ةيرشا 18 نم لالا بيصا | هادو. شطعلا

 هس هع كوه ل 3و٠ ؛ ىرتاال نضرالا يف ميعف

 ٠هردصم مشا لا + شطعلا ةّدش نم الاد ليقو «ىورت الفا

 الب ةزافملا ةأميطا *« لاادبالا ىلع هللا : 2 م 5
 ركذلاو مايهلا ةاد د ابيب ءاصا +| 1 55 1 ةقانو٠ 0 اأو 5

 ناحيهلا 5 ه يق ترحل ةماهلا 3 1 ١

 0 يريغاا 5 هَ نإ . اولا

 باصللا د . ٌعاه ي' ”ماهتسم ب ب 0

 ل ءادب

 غم ه يف غوبملاو عمه يف عبشلا
 ىلع رئاطلاو . نيمآ لاق ةنهه لجرلا َنويِه

 هيلع اًبيقر راص اذك ىلع تنالفو . فرفر ةحارن ذنب ةروصب صيصخت ريغ .ن

 7 ا مسجلا يف رهوج يف حالطصالا فو لصدالا ىنعمي انو

0 

 5 كا كاءابسإ نم نيل نسما < اطفاحر | لك
 رهداو 200 يس

 نما ام وهو فوخلا نم هريغ نما نم نوما ىنع

1 



 يا . طيمو ظيه يف لاز امو .ردصم طي * مبلل

 بَلِجو شو رجاجت

 بّرض باب نم ) اعْيه عاببو عيزم *يثلا عاه
 . باذ صاصرلاو . ضرالا هجو ىلع طسبنا ( ملعو
 . عاج لجرلإو . ةتدارا ا ىلا لبالاو ٠ عّوبت نالفو
 اهو اعف نالخو
 طسبنا اعيمم هيلا عيبتد+ رجض ميثشلا نمو .بفعض عم

 + ىرج اايبنا بارسلا عابنإو .٠ ضرالا هجو ىلع
 عئاه لجرو ٠ ملظم يا عئاه ليلو. لعاف مسا عئاطا

 ثنّوم ةعئاطا * عوزج فيعض نابج يا . عئال

 ص مع هت هل مآ

 126 لل 6 ناكر

 نم عزنت يذلا توصلاو ديدشلا توصلاو عئاطا

 عاطلا +ةعيرس يا. ْعاَِل عايد عر * و دع نم ةفاختو
 / لجرو ٠ لعق ريدتل يف وهو .فعض عم صرخ هوه
 ءيشلا ناليس ةعّيطا + فيعض ةنابج يا . عال عام

 | فعض عم صرحا هوسو ضرالا هجو ىلع بوبصملا

 كعزفا ام كك ودع نم ةفاختو ع عزفت توصلاو أ

 رعاششلا لاق .عاشت رقشحاف وأ توص نم
 ا ا

 اونفد رحباص نم اوعمس امو قم
 | عيمملاو هيلا عابتملاكّرشلا ىلا عّرستملاو رعاجلا عسيبتملا

 | عوما نم لعتم وهو عياهم ج نربلا عسإولا قيرطلا

 افأو نبجو عزف عضوم قيرطلا نال مول
 | امنا لعج نكلو لعفلا ىلع لمحت مل ةنال هيف ةأيلا تك
 اهتم هلا كيتا ةييلاو ةيطملا لأ ايل
 مارحإلا يف ماشلا لها تاقيم ةفجلا

 دن اكم يف ٌرةتسنال ثن اكو ةارلا ترعيم

 لاو ةقرنلا وا خالل ةازللإو ل وفل اىر دعم ملا
 لا روجلاو ةيماذلا 3 سيمكن + نديلطلاو

 ٌنالفو .اهداج اًعييبت ضرالا رطملا غَيه - غيه

 قاتلا لبالا نمو اًعيرس شطت ةقانلا فاّيفملاو |

 مادنع قيطلاو ٠ كيمتن أل فقو يا الف ىّيه لوقا

 |ةالإو شيعلا دغرا ْخيهألا * اهكدو رثكا ةديرللا
 ناَعيهألاو ٠ بشدملا بصخملا ماوعالا نمو ريثكلا
 | لكآلا وا حاكتلاإو لكآلاو لاحلا نسحو بصخلا
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 نيغرهألا يف ٌنالف عقو ل اقي.برشلاو
 افاهو .انياده قطع انيه كني لجرلا فاه

 اًقايد لبالاو قب ( ملع باب نم ) انه فاي دبعلا
 اههاوفا ةحتاف اههوجوب فيطا بوبه تلبقتسا اقايدو

 اي مالغلا تغيحو ٠ ةنئاق قو. شطعلا ةلش نم
 ظ |( ةيرصاخ ككرو ةنظن رض اًديهو ايه فابي فاقو
 || .ملبا تشطع ةفاها مونلا فاها * ةاَنْيَه فو فيش

 .(ل اقي اك" ويلا يف داول فيهم ماق انهت لجرلا فبتو
 فئاطلا # شطع اًفاينها فاتهإو .ةآتذلا نم شت
 ةفئاطا * ةعيرسلا وا شطعلا ديدشلاو لعءاف مسا

 ظ لبوه كبتعلا يلا ٌلبآلا نمو: فقاطلا كنوم

 1 نم ينات ةّراح جيرو ردصم فيهلا د+ فئاوه جّرم 5

 | تابنلا سبيت روبدلإو بونجلا نيب هايكن نييلاوحن

 |تبهذ لكلا يقو . هايلا فشنتو ناويحلا شطعتو
 ' 1 5 لك ننجح اجلال. اعاذاعل كنا .اهايدال فيم
 *ةتداع مزا نموا هناغل ناسنا لكقّرفت دنع برضي
 * ةعيرسلا وا شطعلا ديدغلاو نافطعلا ٌناَثْيِهلا

 ف'ويهلا * ةلعق ري دقت يف يقو.اَعي رس شطعت ةقانلا ةقاَهلا
 ركل لحر لاقي ففيقلا وذ: فيهألا < نائل

 | ..اكلطعلا تاتيكاو كيه جةكقيع سزفو ةأرم

| 

 أ
| 
| 

| 

 ف |

 عيرس يا كفاية لجرو .( قاتحملا عجنلا ضعب يفو )
 هديدش وا شطعلا

 اقبح كمل 3 كلنيه

 |ةماعلاو .ليوطلا قبق دلإو ميلظلا قّييلا - قيه

 قنعلا ليوظلا قيهألا + ةدنع ريخال ليوطلا

 .ل ق« يف ةلقهلإو لقيهلاو .عيق هيف ةعّميملا
 م ق 0 ُِق *ةايتسعلاو مهلا

 * كده يق ةغل .رنحو عرسأ كيب كيم - كيه

 ككل ةماعلا كرار كيه
 || | رفضا !لكيولا + الكيد راص ةلكيه تابنلا ل كيه



 ش.يه

 ديد رت ملا ند ظ
 ةلمهملا لادلاب كَدَْلا يَذْملا - بذيه
 راذد قالركذ راثيطاو ردا يذل
 عاجل و لوكألا انا «عبسلا متيخاجرالا

 يذلا رابعلا »< روهتف ”هروه راف د ١

 . يزلا عم راي ليعتست ةماعلإو . طقسإو راهب ْ

 جير راو ريما + لغشلل اميه ناوملا ره نولوقيوأ |
 :2طاروع يتم اواو .ريإلاو ربل اكلاغلا |

 . يكسو ملا نم يتبل نوم * ةلهسلا ضرالا| |
 ريملا + تفيعض يا . راه لجر * ةتوريه ةبحاولا

 رّوهتي يا .روه لجرو .ردملا ليللا نمو لاثلا جيرأ
 رو ٠ يف ريكْذو. هايشالا يف

 وخرلا ٍاطّربطا ل
 0 رجال تيعضلا ٠ نابحلا عّراطا عريش ا

 رابغلا ةيثكلا بوبطلا ةعيرسلا عب ؛رلا نمو قجالاوأ ا

 يئارلا اهيف رمزب ةعاربلا ةَعَريطا د+ ةقزتلا ةارخاو| |

 ةقيشلإ مارا ةضيئاوأ ا
 يأ. مدع عملا | اهنإ ننال ل برزيه ا
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 ديدحأ |
 ام. لة: ةلويماو عزه يف ىةعريطا»# 0

 مذدأ
 ثرالفو . ةراكي هذخا اسره ةسيبب «يثلا باه ١

 ىلع ٌنالف نوت* ناك يا اًنيدش اريام

 ردصم سلا # مساح لم ماد يلا مسابف شيلا
 دنع لاقت ةللك ةيلك نسيه سيهو ٠ اهلك ةتادا و 1 نادنلا#

 لثم عاهشلا سيهألا * هب ءارغالاو رمالا تاكل
 ءيثش نع ضبةني ال هيرجلا لبالا نمو سوحالا

 ]وجاه موقلاو ٠ هدسفا اشيه ةشييب <يثلا شاف
 رعاشلا لاق . وكرت

 أ صوقنم رع 6 وا مكيطعت

 لامإو .انيوراهب .ا> ةفانلإو .مالكلا رثكآ نالف شاهو

0 

 ةعوطا ة ةشيطأ# م 0 0 اهب 0 , ةيلك شيه* ةعمج

 يفو . تاّشيَم ج نيبح ثمإو ةنتنلإو ةطلدخلا ةعاجلاو
 ةنتنلا يف لوتتلا يف يا. دوق تاشطا يف سيل ثيدحإ
 كبتشلا اس دكا رجتلا ةماعلا دنع ةفيطامو هلت اةىَردُي 0

 ٍر شه يفروشيشإو رغد وا

 لغيه
 .اهقد ةقنعو .هب فنعاصم نضل ويل خل ابصاه

 ٍريطلا اسم صياهملا دب هس يا. هيي ىر ريطلاو

 ةنيبسلا هيلا ةقانلا هاما -

 صير دحاولا
 ةيصيقإو مصيطإو نك يف روصيطاو راضيا

 ظ (ص »ف
 مظعلا ٌنالفو . جلس اضيه ضيبيرئاطلا ضاه

 بيطلاوبا لاق .روبجلا دعب ةربك

 ريباك ثنا ايظح تردإبلا يحال

 ةرباج تنا أامظع نوضومم الو

 اذا هيثلا ينضاه دكا ضيهوبف عجو ىلع عجو لكو
 اغا :| ضامعإو 6 ظعلا لضا رد ِ كدر

 داعب ةردكاضايتها م اظعلا ضاتهاو٠ رولا د

 مولا اذا نيو رد ورم لا
 نزحإو ّ”لا ةدواعمو هر ةرذ ١ هما 7 نسانلإ نم ةعامجلا | يف

 هب لاقي . اعيج مايتلاو ةايقلإو ةضرالا دعب ةضرملاو

 ريغلا ةدسافلا تاوملا نم ةكرح ءابطالا دنعو . هلم
 | نع ةعجار لاهسالاو ءيتل اب ل اصفنالا ىلا ةبضهنملا
 يل. ضيم ضع * ةعفادلا نم ةفينع ةّدش ىلا ندبلا

 روبجلا دعب روسكم

 ل ض :يف ةلضفاو لضطلا .
 ةطيابم طياه * بلجاو “جن اله طيب طاه

 اوحبصإو اوعمتجا اًطياهت موقلا طي اهو. طاه ىنعمب طايهو
 طايه 2 كان أمو . طراه ردم طاطا #3 مرمأ

 هتماقم نمّيرءرحا لوقفنمو. دعابتو ون د يا . طابو
 يإ . طابمو طاّيه ماع طايمد ىلا تنعظ ةيطايمدلا
 ءيخو باب ةي طاّيملا عجار . باهذو ءييعو بارطضا ماع |
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 زجازلا لاق .تيجلا ايلا

 تابتحم حود لجرإو رتاريجم:زيغامالا يرن
 شاق ىف لكابب ودحي

 اًراهعالو اليل ظقيتسي ال يذلا رّوكَيبما

 مث يفردكُد متل - ميه
 . اًريسي ايش هاطعا اًناتيمو اميه ثيهب هل ثاه

 .ةنجاخ ةنم باصال الان مو .شاهككرحت ايه هيغلإو
 أ ةياه * ةاطعالا ينال انح نالثلو هيف دسف الاللقو
 ثامتسإو ' د أ نو ل سس و عك
 ةقيطا ةدسقا لاملاو ةرثكتسا' ةثاعسا هاظعا ان

 ذخالا ريثكلا تيايملا دب ةَقيا لطم سانلا نم ةعاجم
 مث يف ركذ ميا - مثيه

 ل ع
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 برطضا لجرلاو .كّرحتثو برطضا ربل او .ثعبنإو
 .ةنعبو رانا هبو ةيشلاو. نو عجتو ةقمح نم كّرتو
 َت 0-5 ىوعشاو هتقشتش فرده للا "مزال

 يذلا 5 * سبي تبنلإو:. كشط 500

 .ةلتاق و هراثا اجايهو ةجابع ةجئاهو . جاه ىنعب اجيبه

 ةجاها تبنلا رلا تجاهإو : لاغتلا موي جاّيطا موو
 .تابنلا ةجياه اهدجو اًجايها ضرال خشاو. .ةئطيا

 ينلآ جاك

 . ردعتم

 اوبثاوت اياب مونلا جابت . راث ًانغت هينلا جنو
 | لعاف مسا تالا * راث اًجايجدا هيشلا جاتدإو . لاتتللا

 جاه لاقي .بضغلإو ةرونلإو بارضلا يشب لخحتلاو
 0 30 0 588 5 3 هيا ا

 م 5 0 هدام نو ردع تا ِ

 ار 1 ا 09 رمغوا 31
 يمل او ايينعل |:د+“ ةقانلارجتز ىرم نوكسل اب وأ
 اجاوملا# تاكا ج قالا ةعدنضلا ةجاطأ نب 27 |

 لبق شاي يذلا 'لبجيإو اهنطو ىلا عوزنلا ةقانلا]|| .

 لبالاأ|

 |١ ككرحتو راث اً اًجاّيهو اق

 ّلدلا ةنسحلا ةبؤخلا ةباشلاو ئردنملا روكَديْلا و 0

 ديه

 يناجلا جوهالا لجنرلا سوبجيتلا |

 3 ةفينخملا يفلان . لعل

 ركذلا توبكتعلإو هر دلا ميجا "مب ةنايجقلا
 ||سيتلاو ور ةيسلاد للا ويه وي

 |ةكانا دنع لاقت ةلكرسكلاب يه . * دانسلا ىلع“ ل
 ظ |سجل ةخوتنم هآيلا ينور هاق سهل ١ «ربعبلا

 | رده خم هل 5 اذا يذلا
 | ةككشتو ةركو عرفا اداهو اي هب هداه

 لوناو . هرجزو ةجيزإو ةفرصو ةهدهو ةلازاع ةصإو

 قبلا الوثب أ كرت ك1 ينخزب ام يا كلذ ينديقت ام

 | هديه * د فر الا ديب قطنيال بوقعي لاق

 | لجرلا ديه . ىلوالا ةعبرالا هيناعم
 ظ ذاهالا امو .لباللرجزور دصمداطا *ريسلا يف عرس
 ' لطلاب هيت يراظاشا اور تمم اهيلاو . ةكرخ يا
 نع )و مهغنسا اذا تفل ١ ىللخ انيل اب كل ا َدْيَه نواوقيو
 | ةكرتش ىل؟ديه هلاَتو : كلام يق لقت رهو 'هناغ

 انغبا 8-5 . ةاداجيا 5 تناك ناتوم مايا ره ما

 الل طتعلا او ؟نابجتأ راتيملا* د لباللاثجتذ ديعو
 ناتيرلإو ناديولا لشي برشلا ل ودنو . ىجتالا ليلو

 نم ةنص ناديطاف .فرعت مل نمو: فرع نه: يف 1 يأ

 ([ركيلاب دؤو امنإو ٠ دورلا نم ةفض ناديرلاو . ديل
 ٠ ةلكاشفلل

 ةليخ وا يلدنلا باول بدلا 0

 امنا ل لخجكلإو لالا ةرلا ب كَرو بودل لمحو

 ٌسنج رضفل اب دعا + ليقثلا ٌيغلإو عومدلا نم
 يا مالكلا هنديه لجر.* دج هيف لينا يشم نم
 ريك | +

 محللا ةريكلا ةرزك ديكو روك داو يدق

 2 هداه ىنعمب اًدييبعأ ا

 0 يآ نيلفاذبالا رك ليه كنينو .رئاخملا نتللاو

 ةادحا ةلَدْيَما - لديه
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 تمرح بميه

 أااهرجز وأ اهاعد ليل ابو .ثباهب اهرجز ةباهإ لبالاب

 .يدنإو يلبقا ليخ |ي ينعي . بهو ؛بهجو فاما اسف رتكيع هاه. ل تا ةأبهأ
 ةباتهإو . ةفاخإو ”هعزفا انالف ْن راج !ةناح ابنبع ةمعدا لد هوانا امرا حامد تما
 ('ليفلل دعت 5 5 باه * ةباه.ىعت ايايتها | رمالل اييعو فتاياهع ةعيباهلاقتخ فيلل 0 ةزومطا

 *:يعو 3 كل ؛ رماللو ٠ قاتشا 1 2 ةامإ هيلا هو ١

 + تاه تايد قوسل | دنع لبالا رجزو ةيحلا ُباطإو | د يشلا ٍنالفلو 4 3 1 ذخاو ٌرعتسا ايم

 يف لاقو . سنالا ٌدضو ةمَبلإو ةفاخلإو ردصم ةييطا | ِ 1 | ل * ]وقفاوت اةوياهت رم هالا ىلع 5 ةنكما |

 طسبلاو ضبنلا قوف نانل احسنالاو ةبيطا تافيرعنلا| . برشلل لبالا هآعدو بارشلإو ماعطلا ىلا ةلعدلا ||
 ةبيطإو .ءاجرلاو فوخلا قوف طسبلاو ضبقلا نا ايك | صك هيت ىنعب لعف مساوا بحت ةلكيللام يق ايوأ
 + ةقافالإو وكل ١ ةاتضتقم سنالإو ةبيغلا اهاضعتم | .ةئخلل غفل ىلعو نينكاسلل ةكرح ىلع ينب تكسا ىنعمب ||
 سيتلاو نابجلإو ريثكلإو سانلا فاخي يذلا ُنادها | ل اح ةّيطإو ةّميَطا * هانلا باب يف يلام <يق اي عجارأ|

 دقو لبالا هإوفا ديزو بارتلإو يعارلاو فيذخلإو | يف ل اقو. تايه ج ةتروصو ةلكشو ةتينيكو ءيثلا| ||
 ٌدشا يا ليضفت مما بّيهألا * اقل اب تافيه لاقي | ضرعلا نا الا موهغملا ابراقتم ضرعلاو ةئيلا تايّثكلا َ

 يي نييغلا تاذ نم . لقشأ هريظنو بم هنوك يف غلبأو 0 رثكاو .هلوصح رابعا, ةمئيطإو هضورع رابثعاب لاقيإ |

 0 لاو بيلو ا 1 لوعنملا ىلع ليضنت هنا رومالا يس فصولا ظنلو جراخا يف يللا لامتسا| |
 ىلع يفب اليك تلا عاب ع .دسالا (لوصا نم ةنّودملا مولعلا نم ةئيطا ملعو. ةّينهذلا| |

 .امييف هايلا ىلا واولا نم !ولقن ثيح لجرلا بوه م طوق |مارجالا ل لوجا سرع ويف تحي مع وهو ّيضايرلا| |
 فوذملا ىلع كلمحي يا كل ةييؤم *يف ثل| اذهوأ| ةينكلإوةييكلا كبح دي 0 ةيولعلا ةطيسبلا ||

 يو .ءاعدو هب جاص اًتيبهت هب تيه - تيه | هوا دب ,اهنم ريزلي امو اه ةمزاللا ةكرحمإو عضولاو |
 . ينطعا ىنعمب لعف مسا رشاه * َتْيَم يمتد ربا نمت لا نسل لوعتك هئطاو لوا
 الجراب اياهو ةارمأ اي هكاهر لجر ايدجاه ىلااقي | :لمحت نأ تعرت اذا فلا ٠ | قودلا

 .نيطاعلثم ةامن اي نيناهو ل اجر اي لوتاهو ناتارمايو | اعرشو..اياهو ًاياهاردصم لادبالا ل :انايلاو
 ةاناهم كلب تناك نا وتااهو تيناهال كا قعد .لااقي .بواننلاو بقاحنلا ىلع عفانملا ةوسق نع ةرابع
 طياخم نم لوقا .كيطاعل ام لوقن ؟كيناهأ امو | ةدمءاذه ابيكم يااهتبب افكراد يانا ا
 1 ام رشاه لصا ليقءاهب ىهنيالو الولف ل افيو . ومس ردقب اههنم لك عفتنا وز ةّدم ك اذو
 0 00 ا 7 يف اك هاه ةزمملا تلدبأف ةاياملاب انك

 . ضرالا نم ضماغلا تيما + 0 يو ابيه ( ميلع باب نم ) بابي ةباه

 3 ُِس يا. هل 39 دقو رخآلا ةقأثم كل | مهو ويعد بريمو بئئاه وهو ٠ هوافحو جاو ماتو ةفاخ

 تا الا ثيولو عيجلإو دحإولا هيف يوتسي لاعتو | ىف ا تاييقو ناييهو نانبدعو بدعو بايه
 ع كل تيهو 1-5 هيف لون هدعب ام ُِق هولا | أ يأ ن ماع 501 بيبو ا يناثلا فاخي

 بل اط يبا نب “يلع يفرعاشلا لاق .ّنكل |ةبحاص نا يلوم نامالا ثيدحملا فو. سانلا ةفاخي
 تأ اذا ا 2 نينموملا ريمأ يأ د م بع ةباه ةغل ف لاتيو: يصاخملا بابي
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 ةلهأو قارعلا أ |باهإو. ةديع ايهم هل - انبي هلا دب برض



 او 0 نيطايشلا ةنوبتسأو ْ

 يوه

 ىوف ةأب مشو او ةبحا ا ىوه ةاوع املا توداي ره ةنذأ

 .زمطاب هاواه لاقيو.ةا اراد ءاوهو ةاوابم ةاواه دج وه

 رعاشلا ل اق.ةريس دتغا ٌرالفو . هحال انالفو
 ىرسلا انتاواهم يم عطتست ملف

 عضاوخ نيربلا يف سيع ليل الو

 دبلا | .تعفتراو تدنما هل يديو . طقس ةآوها ءيشلا ىوهإو
 2هابلا ليق. هيلا هلي 50 ١ هذخايل هديب هيلا ىوهال اقيو

 ةيواه اباعج يأ هلا هدي .ىوهأ ةتقيقحو ٠ ةدئاز هدي يف

 ءيثل اب تيوها ّوصالا لاقو

 مولا ىوامو . فيسل اب هل توها لابو هب تاموا

 . ةلصاق ةبهاذ ىنحمب

 ءيثلا ى ماو ضعب رثا 2 يف مهضحب طقس ةاوجلا يف ّ والا

 .ىوهك لغس ىلا واع نم طقس اذا 1 اوما

 1 رعاشلا لاق
 ىوه ا؟تحح يالوا ةلزنمو

 ٍِي وهنم قبنلا لق نم همارجاب
 و هاو تم ىا ِهلتعو ه 1

 ١ ةروس يف ةنمو .هاوهذل كيناز أ ةتريحوةتمايعسا 00

 ىريرح ا لوقو. ضرالا يف نطايشلا ةيوهتسا يذلاك"

 ناقإةيفوكلا هتماقم, عءوم

 فرحو دارجلاو لعاف م . يواطا »* 0  كوتساو

 نم رثكأ هتوص ءاوط مجرخم عاسنال هب يمس فلالا

 ا تهدوعا ومنا"!

 يواطلا ىنعمو .اهتودص عاسنال ءايلإو وإولا يجرفم عاستا||
 . ةلكانلإو وا ةيواطا د+ بيثانلإو لبانل اكو اوهاوذ ْ

 : فرصلا ن. ه ةعونم ةفرعم ٠ منهج ءاوس 3 0 ه هب ةضاهد

 ا ولا + ةيواهلا ل اقيف ةفصلا علل لأ ا

 مع دئفاو مهربأ ةروس قو .ةب يوهأ جنابجناو غراف لكو

 لالا ىلع ةكوملا ىَلطُيو. مل لوقعال نا لاقي اوه
 ل ادنعالا ة ةهدج نم ءاوطا جازم ىلعو ”هقشنتسل يذلا |

 . خانملاب ةماعلا ىيمسيو .اهمدعو ةحصلا ةقفإولإو همدعوأ
 ةاوطاو ٠ ىواه ردصم ةاوطإو . *ئاوه هيلا ةبسنلاو
 ةداشنو ةرم ةنيالت يأ. را ثل أب يفت ن ١ ةاوللاو

 لها دبع ةي ةياوطا د ءاوللإو ءاوطاب هلماع ل اةي.ىرخا

1 

0 

 ظ نوكي ىشعلإو يور دصم ىَرْما * نادم توروب

 ىا ناك ادورحم يوبملاو ننلا ةداراو ٌرشلاو ريخما يف
 ةاوه عبتا الف لاقي . دويحلا ريغ ىلع بلغ مئامومذم
 ةاوهالا لها نم رالف هنمو . ةآوها ج ُهمذ ديرا اذا
 لها ةاوهالا لدا ىو ٠ لثملا ةقيرظلا 0 2

 اممملا سفنلا نيم ىو | تافيرعتلا يف لاقو٠

 يس ب ليقو عرشلا ةيعادر يغ نم تاوهشلا نم 1

 | | لمعتسي الو .رانلا ىلا هبحاصب يوبي ةنال ىوه ىو
 000 0 تال اينوا حم سيل ايقالا بل اغلا خل

 ّيَوَه لوفل لي دهو .ياَوَه تلق مكنملا اي ىلا ةتنضا
 ْ بيكذوبا لاق . هيلو يصحو

 ظ ماوه اوقنعإو يوه اوبس
 ْ عرصم بنج لكلو اومزخت“

 ايودلا ٌيِوَلا * ةيوه ىقالاو ىَوبلا بحاص ْيوُطإو

 | عيزه يا ٌييِودو ليلا نم يوم يغمو.:[رذالاوف
 ظ ةيوبلاو . اياوه جرعنلا ةديعبلا رتبلا ةيوَلا * ةنم
 . يوه نم ليذنت مسا ىرهألا + وهف تارك

 | 11 حا يا انك نم هيلا ىوها هوغلا انه لوقت
 رعاشلا لاق

 انل دوعت اهنم ةليللو
 مئاالو تنفر 8 رع قع

| 

| 

١ 
ْ 

 ا

 تحزن ولو يسفنملا ىَرهأ
ٌ 0 520000 

 ]1 نم دارت ىضمو . ةقيمعل !ةدهؤلاو ذا ةيوهألاو
 فكيلبجا نيب ايدو رجا ةاوهكإو ىلإ ٠ م عيره يأ و

 وقم ج كلذوحنو
 ' ان: نعع ةيانكددشتو يو يا يف ةغل ف

 اه يفرم دقو. وهف تر تك ذو بئاغلا كولا

 دك رايد ةلوق ةنمو.ف قح ]للف ءاح لاقيف

 اكاوه نم ود هذ

 باب ل 7 مو هاهو ةيع لجرلا 1

 ترحل 0 ةءاسهو ة ام مُركو ملعو برض



 رجا

 هواعي يذلا ربغالا اهرهز دوجلاو ةّدحلاو والحلا ضعب

 ةديغ#نآل وحلا ا موه تيسو اًثيدح نوكيو رفض

 فيها ادب وب جيس ايأرلل «:سي رادلا

 ( ةّئاي ةيواو) هلا ىلع ىلطنو ٠ ءيش لكسر ةماطا
 ىدصلا وهو لإللاريط نم رِئاظو تاماهؤا ”ماه'ج
 د دنسالا مايل * الفلا م 0 كرو

 | نيلركا يأ. ةماطا ميظعلا م ل ١

 ندوبف لبس نال ان توم م رمالا 4 لف نا

 اًناَدَهَو انه: لجترلا :نافتو .نوهأو تدمو تدرك نإ نإهو

 اذا لنملا يفو .ّرقو نكت فنضو َراَحو لذ ةنأهمو

 عضاوتو لآ ذتف َاظعتو زّزعت اذا يا. ْنبف كوخ ّرع
 رغاطظلا 15)4 ”ةرهاف كراك در

 نهي ناو رع كالوم نا زعلا'كلا
 نءاكن 'وَطا ةحوبح ىذل كفاف

 ءيثلا ٌنالفو ٠ ةنّدخو ةلبس انيوجتردالا هيلع رّوه

 ب او ففخ يأ. كيلع نه لافزو“ ةناعاأ |

 ةناها <يغل هلا "ناقاو“."ابة فز ةلوابعأ ةساننواقو

 از را ا وب وةناهعس هل و انواهت ةنوابتوأ |

 دة عس يف يفتن ًامطاانانثوها ةزافملا تن 00 تفمسإو هبأ||

 هيف قدي يذلا ْنْوُواطإَو ٌنَواطإو وإولا تب نرّواطا

 عم هنال ل وعاف ىلع نواه لصالاو . هريغو ةاودلا

 ليقو نوط نم 4 اكثيرع وه ليق ٠ نيواّوه ىلع

 ةروس ىفةنمو.راقولاو ةنيكلاوواذُط نال 0
 . ةنيكسو اًقفر يا ٠ انوه ضزالا ىلع نؤشمي' ناقزنلا

 يل .”نْؤه >يثو“ كلسر ىلع يأ. كيه ىلع شعأو

 يرداام لافي قل أت يزخ إو ردصم نْوشاو: راقخ
 اسنلا نم ةلو 1 او ةلوطا د+ ىلا ا يا' وه نايا

 !ء شماق :راقؤلاو ةنيكسلاو , عونلا ةييطا دع ةدقؤملا
 ربغطت قو قئزلاو دولا ان وها كلسروا كسي
 ىو للا نكت نا زوجيو نو.هالا ثينات كول ا
 لمج نب دايز لاق . ةئيطا نم امسا لع

 ا تّوهو ٠ عفترأو هدنعص ةوه لكلا لجرلا ىوهو اراجتيييقأتفيلاكتلابو

 يوه

 مَدَق اهودبت امو انيوطلا يش
 هلل | هنت ىفغو نيملا + ردصملا ىل اية يول ب 91 ادا تياوخ

 ةالعفأ ىل « ةانوأ ميد 35 ]ذل ذلا فنيعفلاو لبسلا
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 ليصل نّردألا »+ تانوه ج ةنيه ىثالأو نونيدو

 .هيلع نيه يا هياذ نوها وه لاقي ..نوطا ىبعجب ةنصو

 د يفرابد عجار نينثالا موبيل يدق مسا أضيا نّوهألاو
 ريظب ا عرشلا لها دنعو:ناعار دم ةناهالاو رج

 .ةزوعدل ةثل انخم :داعلا قرخ نم ةرجنل وا ةرفكلا ادإ ىلع

 يرخحلا ةنابا او.ةدعولا وا دييعبل ناكر كيال
 لطابلا ٍقاََلا + »يف ترك ءاماح ند

 رمخا نبا: لاق”لونلا'نموغللاو

 ةبطا نإوع دن _ موي لكيفا
 ايهما الا ّنودجي امو هيلا

 ةضومالا اط قلعتمالرعبلاو قمالا ة ءاهاطإو 0 ا

 رهو دع ارتلا دعو ادع اهلا بقل اطوإت لجرا

 ىو يفرد ٠

 ةدهولا ا 0 د صلال اهناعاإ كق تحاووه

 ترك ذو سوه فرح ةاطا *: ضرالا نم ةضماغلا
 ةدهولا وأ ضرالا نم طبعا ام:ةَرطا دج بابلا لوا يف

 ضرالاو ةامسنلا نيب نحإو اهتم ةضماغلا

 1 نبذل وأ )بوف يوب اسلاك
 .هرغوا ديص لع تّضقلا باقعلاو :اهاف تدق ( ماللا
 .تبه جيرلاو:كعفتراو تدتنا هل يدي و.طقنس ةيشلإو

 بهذ ضرالا فو :٠ ىففمربسلا يفو .تام ٌنالفو

 . لفسىلاولع نم طقس انايوهو ايوهو ايوه *يثلاو .ابيف
 لاقي :راضإلل مهلا يوطاو داعضالل متنا يوَطاوا

 تّوهو . ردخنا ايوه ىوهو . دعص ايوه لجرلا ئه
 تتتان.ةيراج-تلااق . ةيواها يهفاع نلكت اغشالش مالا | ى

 اننيا اتا اب تككعاف:اقّما
 اوع رص موي مهاذ ام مما توه

 امّرصت دجم بابسا نم ناشي



 لوه

 + ةعوهأو تاعاّوه ج ةدعنلا يذل مدق مسأو هيلا

 .صيرح يأ ٠غاهو _عاه لجر لاني ٠ صيرحلا عابلا
 صرحا هوو مسإو ردصم عوبلا + عئاملا بولقم وهو

 عاوفملاو عوفجلا#ةوادعلا علو اهيا عْولاو ٠ ةذشإو
 برحا يف حاصلا

 رينكلا دي هلأ غوبلا خوه

 ةراحلا جرلا فويلا دب 0

 كهيماذملا لجرلاو فورا ُِف هللا ا بوبيلأ

 نمل ا ءاكدل فيلا يف ةغلو ةدنعر يال يذلا

 ةعاهملا يل ةقرألا ةَقْوَلا ب قوه
 كوم # اركي ناكاكوع كوب لجرلا كوه

 5 عقوو روغو ربت كوع كّبتو .رفح اكيوع لجرلا

 كي "1 #3 7 ىنعب اكايهنأ ا كل اهعاو.ز هلام رعت ءيشلا

 *لقعل نمي عمو يح اور دصم ك راع قرض وال

 كو وبلاو.ةرفملاةككبلا
0 5 

 كارهلا * ةّيتب هيفو 0 فاكلا
 دي دشتبكَويلا * ةنعسسل|ضرالا ن

 5 وها ++ ريجخلا كل 4

 ريخلا كو هلا + ةكتس يل كارت 0
 ةيآب ةيفو قمحالا كيكه ىدَرلا ةوه يف طقاسلاو |

 ةآرااو ٠ .هيلع مظعو ةءزفا آل“ وم ةلوهم رمالا هلاه

 لزج لوقا ىلع قاركبلا لوو لوم ظلك اين
 م | + تعزف ةنم 00 كنس راب م يف لي ىلع ىار

 .لحاو سايللا ة 1 ةارملاو .ةعزفاآليوهت هل مه

 4١ب ةوعزفا اذكب لجرلا ىلع موقلا ل اًودو' ع ءالاو

 انيلعو نان موق. لكل ةّيلهاجلا يف ناكةدوبعوبا لاق

 تبث نم 2 ةموصخ نيلجر نبي عقو اذا ناكف 5-7

 َّدَسلا تاكو اهدنع فلك راثلا ىلا هلذا

 هلع اهب نولّوم رعشي ال ثيح نم اخنث اهب نودرطإ

١ 
 نسع

 كلن مسإو . فل اج لّوهملا ران نعّدص اكسوا لاف
 تيكلا لاق. ةلويلارانلا |

 نونلجلا دقوا ام ةلوهك
 لولوه امو نينل احلا ىدل

 كل رضي نا مماصعلاب ؛هاع له لوقن ةءاعلإو| |

 |ةدرابلا حمرلاو

 مث

 ىل)4ل امو .. مارا نوكتل مهبنل ايااط هشت ( ةقانلاوا)
 الايتها لجرلا لاتهإو . تيعل اب ةتباصا دارا ( هلام

 ردالا نمو عزنملا لئاطا * لانهاف ُةَْلِه لوقل.عزف
 * لثال ليلك د.يكوت لئاه لوهو .كيلع ظع يذلا |

 ةفاخلاو ردصم لولا #ليخل جز لاهو. لالا ىلاهلا
 «لووهو لاوها ج ةنم هيلع متي ام ير ديال رمالا نم
 ار لاغثو رعاش لوهلا وباو
 و . لمرلا م سلط هنأ لاقي رصمب

 ' «نامرإلا دنع ناسنا نم

 . هابلا * 7 نالا روهشل

 * تالاه ج ةواقطلا سن قيبثلا ةرادو رقلا لو>

 اهنسحلّوهع ةأرلاو بجتلاو 2 ليومتلا ران ةلؤبلا
 01 كيل هاي واوا تانب ةليهلإو ايلا رظن زم

 اهم هناا ناو الإ ليواقتلا

 نسرخالا,نب ةرتنع 0

 .. هدلج حاضب كاك | هب

 لبالا ىلع« بام !ماليو اهنلا يف لوقو. فادخنارهزلا

 )00 2 ساتلا,. اهظنل نم ا دحاذ الو نويبلا نم
 ,نم لاهكاو هب لّوه ام لبوهتتلاو . ٍفاَنَع لاقي

 ل ذطا لاق .لوطاوذ فوخلا ليهو نكامالا |
 | اعبر رَخيواهَم .ودوب ىلع املا زاجا

 0و لوشو ' لها وذ فون لوهلاو

 بخل لا 00
 عيرسلا علوش - علوه

 تنقل لولمللا

 نمةسار ره اًمهع مومو اوبن لجرلا مود - موه

 1و9 تريعلا متن امرعاشلا لاق: اليلق مان وا ساعنا ١

 ماوهو.ضرالا ٌنانطي مول + مايه مايا + مدن ريغ
 اهفاتارلاب ةيسرانل اب ىتسي نيمسايل اب هي سو

 ا هدغلاب ناديا لوِه ةقانو |

 ةقانلل ةرالفو ..ًالئاه ناك الورع لجرلا لّوهتو . لعف»

 ا

 ا

 000 يرديالر 0

 فرخز ليوابم هين | عمجتو هتارس

 ظ ,نم هيفرهظي ام عيبرلا ليواب مو .فرخز شوفن 3



 سوه

 ةقزتلا ةأرملا عَرْوَما - عروه

 قلخملا ز زوملا * تام ازيوع لجرلا زّوه - زوه

 روط اع يزال غو .كلفم روما يف ام لؤتن ننال

 0 0 كج يتلا 0ك يان وَ * وهأأ|

 8 0 ةيوسأ ا كل يعور كلت 1 ا

 لكأ سرافو ةرصبلا نيب . * ضعبلا ا

 ّنبخم ةنحإو درفت ال زاوهالا ٌنهعيجيو مسا اهنم ةروكأ| |
 زوم

 رسنلاو ةيرجا ي

 رابغلا نول # لبق نيل نه نزوه

 0 د ةقد اس ا 07 0

 وتلا ريغبلا بروما - 1

 ةريح يف اوعقو اسوم نوسوهب موفلا سوهو .ةلوحرادأأ|

 اسيوبع ةسوه * سوح هب ناك نالفو ٠ بارطضإو أ

 سومو: لوح سوملا لع يحفز الل
 سرا ةقانلا ةعّبض سوما * ةدّلوم ةّتسإو ةاهدزا| |

 سارلا سبي وه ليقو. لقعلا هَ ةذخو نونجما نم فرط ا
 ++ ملعفملا لملا سوكإو .رهسلا ةزتك ترم دلوع

 دسالاو ملتغملا للا ساّيلا * ةعيضلا ةقانلا ةسوطاأ|
 ةكليكلا لاق .روصهلا|

 ةءاجت انيف ساوهلا طبضالاوه

 فهل | هيداعي نم قو

 ١  5يق 7 اور ع 57
 ديدفلا نكآلل نتوولا نم فصو نيرا

 ةزائزااو ىنوه سانلا لاقي ةنمو . ىدوه ىثالأو

 نامزلإو نامزلا تابيط نولكاي يا١ سوهأ 0
 سوهلاوذ سولاف ”توللا

 , لاللإ#

 تف

 اوبرطضإو لرطانخا اشوه نوشوهي موقلا َشاه
 لوقن ةماعلاو ٠ رح ةدجح 5 انو: ةتلا مخ تعاوو

 شوه شّوبي لجرلا شوهو : مَ يا بلكلا شاه
 شوه + لوثاه ىنعمب موثلإو . ةنطب رغص وأ ا

 رضع ابضعب

 تشكوهو ءانثلا ناتتل تع
 امك ةيرئارطتماةكاقحو

 ا فز فش كل
 الا ىلا دواز 415 كيرالا
 .ا.طلخم دن يالا شوه اذه ثايو ةنمو' --

 د ذأ مخ

 ا ا أفواج قا انف عزفلا نش وعو

 شل دبكأتو سنت ا ا
 نئناهلا شوهلاب 21ج" لاقي

 7 الإ الطلاب س كانارش كامات
 ةنعلإو هولا ةقوولا ظريتكلا ددعلإو رز دَصَلا شوعلا

 اًشَوه ج بارطضالاو جيل و

 * قإوسالا تاشوهو ليللا تاشوهو مايا دوعسم| س

 ةشاهب ناك تب نبيك نياكة إو نق فك ةفاك

 ل املا شو اهلا + ةطانخلا ةعاهلا ةنيوهلا*افيرشناكو

 شواهت نمالام تباصا نم كثي دما ةنماو شوهلا نم

 .نرم قرسو بصٌغام شواهكإو .رباهن يف هللا ةبهذا
1 

 ا 74 0 5 اد 5-7

 ىدو' 95 5 نم[ ( رصنو لع باب ن .) عوجيو

 + ةعْوعتبلاو عاّورلاو وبلا ' مسالاو.*يقلا هعرذ يذلا
 اعوبم هيفا عومتو ٠ 1 1 قاعي لكا ام“ 24

 عاوولا «ةلكت يا «يفلا عرب لاقيو“ تفك

 1 ا



 ١ نوه ذوه

 | 0 ةكئاط ةفرعم ةذؤه ليقو ُدْوَم ج ةاطنلا ةذوبلا امو ثيللا داو أ + فرو نو 2 نلف وو || 2-2 عجم
 ةيدؤميلا ذولا هوا +ةاياحلاو هن محلا موقلا نب حالص داا هب 0
 أ |

 ]| ةي برطضا وأ عربا ةلذوه ويشم يف لزوم لغو ٠ ٠ دوببلا هب سا هاو ياو لل دولا ا

 1 . عايما يف فعض نالنو ٠ ضنغ "داتا . نودع الو .َط هولو حونك جحا رب هليقو٠ يب ررعأ وق كلذ اذ

 3 هازن هلوبب د و ةرثكل هاب ءأ نلف ا نم اقدم نوكي كرا كعبت /

2 | 

 | ” يع انكب و٠ ةنزا اروه 517 رمالاب ةراظ .ةدّوملا + 5 ذي ٍموقو يأ مسا ا 0-0

 ا هيلع هل ءيغ لا لعق . ةدع ةفرص ءيشلا نعوا را ل يدق مسا ذوهأ * دوه جرماسل لا زازلا

 ولا .ةتغانالفو ٠ . ضب ىلع مهضعب بكو ملعق سانلا نم ليج ذ 00 .دراها جاتك ثدي
 ال مدنا دانلاو.ةمده :انبلاو.ةعرص ايزو ٠ ةرزحا نييناربملاب اوس يرو دوملنلاو ةاروعلاب نوكسفت ا

 0 طي ماو عدضن ارو اوم فرجماو خاتم لمتلا نزوو ةيماملل فرصتم ريغ. لينا ا |
 | ةيساك راه لاقبو راه وهف .رّيعوراجنا دنف طقس انه ىلعو در دولا لاقيفراللإو 00 1
 || ةعرص اروع ةروه * < حالسلا ت ؟اقو حالبملا كئاشأ مابا كاؤنو نح ملفنا هنالل «ترئوندل ب

 ” ع اراغو اًرزع هانبلا وو ٠ ةكله يف ةعقوا اًتالفو ان ا كلذب ! 0 ع "ايلا

 55 .جالابس لب رمالا يف عقو لجرلارّومعو» مدهنأ مساب : اس لاقل ناريع هاو ازا داع وبات

 | كنز اك لوا بهذ ليللإو .مهعومذخاس انلا فاصل ىلا برقالا وهو بوتعي دالوا دحا اذوعأ

 اا راهنإو .ةدرب ركن إو ةرثكآ بهذ داعشلاو . ةمالظأ حارتلا يس لاقو“ يلا ةيسلاوو ناتينعا

 || روتهإو ٠ ظتسو عدصنا فرخإو . مده! ارايهعا هانبلا ةفاضالا 2! اىفذح ميتكلو نييدوهيلا دوهتلاب |و اودانإو
 |! لع راه لاتيو لعاق مسارئالا ب كله اًراوتها لجرلا اذه لع فرعاغأو زو وخز اولاقاك1 يتلا يا
 ْ 0 قاس يضاياهراهو ٍراه لجرو.نماكبلنلا عيجلا فرع مع . ريعشو ةريعش سايق ىلع عيج 0

 ايماهب ضيفت ةردججل او ا نل الا لوح عع ماعلا الولاو مدلل و كفلألاب'
 ش نم عيطتلا اًضيا روما راوهأ ج عستتف ماجاو 1و ضابغا ىرجخ ممالك ف ىرجن تؤم ةفرعم نال هلع راللاوأ
 ) ةراوما# ضب ىلع ةفعب طقاسني هترثاكن م ةنال مخلا رفعت نب دو.الا لاق. يمناك حي ماو هل كلا |

 هيلع ةراوه الف هللا عاطا نم ثيدحملا ةنمو ةكلبلا اها تلم تاو در :
2 

 ١ لآ قتا نم ثيدحملا 4 0 تاره م جةكلبلا رولا 0 دو تلعف ا

 أ يو نظلإو ةمهتلا ةرؤهلاو تاكلبلا يا ١ تارؤبلا ينو قو ةيدوهلاو .ةيدو فقتنالإو 3 دحأو ي -
 أ 9 ةيظنملانيغكاسعلا نم عاج ةراّيبلا د+ةراه نم مسا هلم
 ءايشالا يف روتي يذلا ديسك د: كيعضلا راما ل ا ةالقلا ىو رم جدولا جد 0-6 7
 خلا بدللةلصاحةيهر هلا +ةكل اهلاةارملاةرورَوَبلا : 3-17 5

 راذكلا عمل اجتل اكقوابيل عمدت, نا ين نزال روما ىلعمدتراب ةعدؤه ةد>اولا ماعنلا عدْوَبلا < عدوه ظ
 | روهسلاو- نيملسملا فعض ىلع نيدئاز اوناكاذا ةكدؤم الار نيمسلاكدرلا -كدوه |
 ارم ةديدشلا. ضرالا نم نام القل نم راهنا 1اس تل اذو وهادّوم نوه |

 رده يشرف كلذ عج . بسابسلا| + ذاد جةرجت ةذابلا + هربخ اذَو ادسماملو اًدّوَه اه

 ا



-9 0 | 

0 
 ظ

 رعد

 يا . رب وهمو ةرياوم ا ملا ةكي ايم الاطر ا :

 رعشو أ كو اهيلع فرصتي تاه انعم ةزمهلا رم كب لجراي ؛ هاه مهوقوأ|

 نع الفو . حاج اتيومت هوه مق . نيءاه ايئاه اه وقام ايئاه هاه لاقي ةنيرصت |

 | ضرالاقو توجب 52 ل5 مالو“ ةتوطا هاه تلق 20 يف ءانلا ا
 ا توه هج ةضنخلا دءاقركدلل لوقت 5 دان هم ناكةزمطا عتب لج

 ظ ةدلمملا وَلا !ثوه نوم انؤاه هامالبر 1 تولاو 30
 ىتحفمألا ولع ن هناك غرو جوبي لجرلا جوه 1 فاكلا ميت . نكاه اهكاه كاماذام ًااهلام لوقتو ْ

 ١ | هاج وطاب هاجْوم يو جوها وف رعرستو ب شيل دوا لجرأي 0 وا ل .ءاع يفةزهملا ماقاله يف |

 ات 0 ةحح نع دلل ةفاكعلا انمي يعاهل ثم يءاه ةازللو . ذح يلا عه قم ةنكاا هز ١ يتلا رلاو اجَوه ْ

 أبا لاق: يوم حتوبلا ١ علقو اهوبه كيس يوتسناال لشنأو هاج اجرللو اءاه لثمءاه نيترمإو تيلجرالو |
 هكا هك لبق 0 ندم ل 2 ءاسنللو اوعاه |

 [ةظن جوملا حايرلا نم“ ا 0ع لل
 ايده زل ىدنلا يف عرسإو م نابي 03 وللا 2 نولوقيو.٠ معأ امى 1

 رت راش النو اتةلجوم لجل جره 1 |( نيلمدلا قا ذل كزتب اذ ويا اهال مصنالا ا
33 

 رع ا ضرالاو اهب مآعال ةنيعبلا ةزافللا يحلل اه نيب هللا منا لخدأف و 3 نق اذه هللا اوال لصالاوأ ا

 دال احا 1 اهب ةقانلاو م َ يف عقو و .يضاملا يأرلآةطاو رسل طا 0

 ةرجافلاو ةعسإولا :ةارملاو ىمحالاو كيتثلا ةيعبلاو ينظ يأ يندد ١ ظ
 ساعنلا اًياتبور ليوظلا ليللإو 0 ةداحلإوةعسلولاءارعتل ايو او 0
 جومالا لجرلإو ةنيغسلا رجنو 1و ف ىنايصولا نول ا
 . قحلا ىلا عجرو بات اًدْوَم دوبي لجرلا اه .يل ةزافملا توها لاقف نوءهف دابا وداعا |
 كيد اهيل ةناذو رولا يف لخد نالفو دوه جدئاهو 3 لس اة يلا ا

 هادا قطنملا يفو : نيل يعش توصب تاص اداره ماب و توت وهف لجرلا بوم - بوه
 قفرب:حوجرلل عوضوم دولا 5 قفرو .نروكس | ازانلا عووناثإللب ىلا لادا بولا < ب يءأ

 أدي وع لجرلا دوه ةنم عيعمز قأجملاوي قاب تالو|؛ ؛مضاو راد بوه يف ةتكرتو» زانلا غيمه لوقت ةماعلاو ١

 78 ل ويل يف توصلا عجروت نجلا بواجا كنلاب توف ةباوص لبق. وس يأ

 ألا الفور عدلا نكاد نيل فيعض توصب نيبطملا وا ضرالا ترس ناب ةبوبلا"س 2

 (نالثو 146 0 لاو . ةاظإو 5 رف كامثو ةعف|و د عفدت تح يداولا ىهتتمو |

 اتدارأ ةظبا ريبلا وب 0 هادا قطنملا يف جهنم .كروت رشيق ملا كامل نوليسي املا عقانم يف

 | هليام ةدو اهم ةدواهو.تيوبتلا ىنعمب 0 ةماييل اب ضي ءر حئاوشاو . اوه 1

 0 ١١ ةةدوايلا 4 انيقرو* اكاصوءداو انالقوم دع 7 5 2ر5 طل ادم واج ب يادفلاب لإ ْ

 رو بات ادّؤهن لجرلا 00 نمل ايف ةةلهاسللر اجهتلا :قايتلا روك عضرموالعتلا ريثكلا درقلاو ةنمرمجحالا|

 ٠ ةمرح وأ ل لصوت ”نالفو .اًيدومم راصوقحلاىلا 1 ةقان ٌريوه داتق طرخ ةيلظلا نود نا لثلا ةنمولا
 ا
 ا
1 



 أوه 010 عه

 ١ ع ا علو ناو يؤول لود ليفأ هاي لير لاو: .ناونه جدام

 ْ كلذوجار ها اس ا تاو 0 0-0 00 "1

 | ىاولا كنب قوم ذم نيكسنز 2 لاصق لؤوفت ناكلو. لبقا ؛ اكل لونتفب فلال دو َِى

 اعيان ريكو هو. .يفو ثاوو دوو رق لاقي ءافلاو ذات رد ار البقا ين انه اي 20 اهب لبفا انها

 1 الوفد ؟ل]يلقا وهو“ قحاوتل اذه ناو ماللا دحو هاو انك يا ه نييف ل در تو .اولبقا

 ” 0 ]|[ ضوو نعفلا هي ماهفتسالا ةزه دحب مكس ١ ل اقوة طقؤلل هد كلا نها هدعط اولا ءانعزوا بتال

 ماق ره نولوتيف يف نم ءايلاو وه نءواولا نكسي تاونهو كوده يف واولا نرم لدنب يف ةرصبل |
 ا

 5 علا

 ءلوتكناده اهدّدختو تاق ئيثو ينهي ةفاضالا ف لوقنو ٠ همت نا كلزاج كلذلوأ
 اهب ىنتفي ةبش يناسل نإو 7 لوغتو .اىلبقا ين ينهايو البقا هيا لبقا

 ”ينلع هللا بص نم لع وهو قا تانيه ايوالبقا ع كك حولا ها

 |يهنل !تّمات ةّيراريخلا عا كفرت -- اي البقا ةّيناتيه ايو . لبقا ةاَجه ايو ا
 000 نااار نكرر نايخ ةنيزك قانيالو ره تالخ يا ننام نالقا يس لاقيو !

 000 ا ا قلع ام نال هوه 1 ناقتطكاوصلا|.وميسشما ةويقاذلا باكل املا لا ب كلذ
 0 1 يداكلا ةزوجو .ربخ نم هل دب الا اا مسا 557 01 000

 | طالتكلا هلاوبيس ل آسو ٠ عفرلا ريض عضؤوم بصنا لا فاكر انس اقتل اها كاسب ملا عر ككل
 ١ برشسلا نار ظااسك يو ةلكنم دئيترلا نلاعاو فطحل ضاكوفل لإ ومالا يل اهنل ل اعبف لا
 [ريككلا لافنأا ياذاغ ر اقل عاخاكار واللا دينار اطوال اي ةفوك اميز اهوا: كل اجا ل
 || حال يذلا بيغلا 1 تاك ذل و يف اذافا ١ سينلا ءرمال يدمصالا

 | نييتناللاب اس يقلل تكور فلل قدر اهو طرا تر دحاو

 قهوه نم بكرم ظنل وهوا 3 نطاوبلا ىطِباعَو هرصق لعام ثسيدحو
 ' ةنانلاب داما ةانعمو ا ماللا,باقرعم امنا ليج انسلو لاو اديك لا رس اس را
 ةاونلال اتمنا تي انحا ىلع ةلمتشملا ةقلطملا ةنيفاذي لا ترم اع ]اني لاوسلل لعاب انسلو ينعي َكِ مَ

 || عيج يف ةي ارابللا هيوشإو ٠ قلطملا بيغلا يف ةرجشلا[ ا اه قنا الل ا ل ءاملا تفب ين ل

 11 طرشب ال دوجولا ةقيفح ذخا اذالام ت 500 تاون ج ةيهادلا ةاتها
 مالا وي كلألب مين ال طرشبب الو . تلعف ن قعفياك كلك كييحد ]وصد ف 0
 | ةاهو .اهعفر اه 5 نافل لاء ١ ٍنيلا نم ذوخام وهو

 | النب هن 0 وب ةنزأ أ ارشوا اريخ + ءاهو رش وارد | اد فول كان دصل هللا ظ
 1 اىوهو. .ابيلا راض يا" هيك حم هوما 2 حرف لاو هاقز :ديعواإو.ةركذتلل توص مسا هه ا

 أأأ ااقإ لا لع ةينبم ةيبلت ةلك تاه *: تف اوه اهب هيلا اي
 ياللا تك

 ارغاشلا ةناسل سيتحإ ة>لو غنل ةههواوه( لع تيان نم 00

 همسابوعدت نوح كنبيجي لبال 0 ركذملاد ادرفل لاول ئاغلليضوارلا تو هامل ءاطا مه



-_ 

 لجرلاو.تنناهى حعمب د ناضل ةيضل انالف :رالفو #*ري ن يف اركذو أ يف ةغل بولا كَ

 |, قى عب ة ةارملا تفناهتو 2 ءاويلل 8 ) ”يبصلأو . عرسأ ةلك ءامسالا يف عنب ا لقال 0 ةرثهلا

 : تييكلا لاق تفناه ثرجاح امهيب سيلالار اهدعب”نون اهيف |||

 أثبت واتكل اهلا تقناهت . ةيغاكداضيب نيكل اةنهغبم | ةيذالا ةرييَهلا سرب

 ناسنالا يد ميج رح ملأ هيش ى قل مهلا قبه ةلاللاتلا وأ 00 برده ةعاجما نم 2 .زاهلا 1

 دلي بف رماني هاونب 7 ةنم 1 000 )ا ا لا ا ريل وي سانلا عيش ||

 50 ميدلاو ذيخأتلل ةزرخ ةينوبلا * "نجا نم ١ 2 ةضحل ىثوةنطع 6 1 «يثلا عيه

 رم ند جاف ذر يداو تعمل وهف عضخ نالفلو ٠ ةعنلاب ةمتو ردعلاو |
 بوحي دشنإو قب انيدهو انه نيم لجرلا نب لجبل عنهتسا ::عيشا وهف ع عنه هب ناك عنه عتبي عيموأ|

 انه هالخرادلا ى 0 00 ةمانل ا يفالانحن ا عيطاد+< باج نمرتفو رسكلا |

 اجا امريظي ناداكو ٠ 0 ؛و ةسار عنتريو ةترصقر دحت رعبا قعفسأ
 ىف“ :اي رعد .انابغللا ]يما كرما م وح لال ندو ملا ال ةّصاخ ءايظلا قم رفقلا ف كلكرا ةكراحأ|

 نع أيتلاو .مومحم وف اك نفاق ريغ لع نارام ٠ عنهالا ثنّوم ءامنقلا# 9 )صقار قانعاوو 3 ا

 | تح نيبلا نإ طاب يف ةيمشلا ةنانؤلاو ةئاهلا كيمو | ا؟كلذل رصقن .ىتح هلاونلا اهتةع يف يا ءاعنه ةماعتو |
 .|ةلصا جئرقلا ْنِهلا ب لمجماب قزيطلاو يلا 35 ١١ .ةريصق يا هامنه ةكاو -قنعلا ليوطلا رئاطلا ةلعفي ا

 50 دو انيتهرت صيف مضعب دنع نه ىدعلا ضف“ يف ةمسو ةّرللا ةعذهلا * ةاعطس ٌكض يلو

 مدع

0 |) 

 أب اراشن 2 انهو اهو انه 0 م ةيئاعلل 0 اهيلزني 00 مغا هل يفورسالا + ءازوجلا تكتموا

 دعا يلا انههو اًنهاهو اماه< خو . تان ناكل ااا ءاروجلا تي رجا يف نانرتتم ناضيبا ن كك عَ

 ثدف تروتفأ ي انهو انه بييحلا لاقيو ١ اليل يمس نوت ةدوصو محل ماو يع ا

 0 اليءل تأ يل كانههو كانه ا ا علل او تيل ايل لافي 0 مول م ين.دسالا عارذا

 ْ ذفانتلا نم ”ببرض ةددهلا ا 0 عما اب و كافكا اينما نا نال

 ا

 أ

|| ١ 
||| 
 ا

 فتن نَيلإو .ةليبق وبإو تقولا ودها - وده بكاوك ثال الن يو يباتلا ل1 اأو ةرخا |
 مسا كن هيأش يلا قوم دك دقو نولا عضال“ يايحي ترك ذو ةماعلا ةميطا اذ

 ع ||

 ||| كسوش يأ ا لافي . ديت 2 عمو سئج لئاللا ضيا عنشألاو ٠ عنه جاف 0 ىثاالاو تملا وذإ
 كيا

 اعرخصيف دا يف قغل يف يفق 0 قول 9 0 ةنه ىثأ ا ٠ عوني تاعاو يلاولا ةلقدلا 3 او الايك ذيع ب جر» يق '
 م

 -_ هو

 1بةرتشي 5 1 يي ا لاقي ةنمو ٠ ردا ةعنهل اب موسوم يأ ١

 5 سو عب هت
 امجوتسو لع كبتولا يركسلكو اد فرتغل فو: .ةنيطلا # تسب ريغ وه وأ 0 اذنه 2ع لعرلا غنم ا ع

 | فو تاّيع لثم اهظفل ىلع تانه تعج اًهدو تاونه ةربظلإو الا اغ ةغنابم ةآرملا تامل

 | فورحلاب ترتر جرفلا نعي نهيلاب ينكو نهر كد ايناس غول ةفيولا :: ةكاوتما |وردحالكل اهّرسأ

 5 ل اهينعمبا ايبصل اهانهو اًفر اه دوه لفيف ةّصاخةرلا تش 0 ا
| 

|| 

 ا 8 نان نهلا ىثمو «اهيخاو اهاخإو .اهوخا . لاقي | .ءىزهتسملا كوشك كروتف يف تكد اًنانهو ةف ةقنامأ|
964-31 2-7 

06 



 لنه كنه

 آو قاسي و زجر ناقض رهو لقب ةفيدمل ارم |, .دسالاوءىت دابريطي يذلا بارتا

 72 6 سلا نم هبشلا 8-5 اهدا|

 راضيا نافنص ٌيربلإو . ةرارم ةمعطو ةنم ارو قرا
 359 اذإو ٠ يواس ةرهز رخالإو نفصا هرهز اهدحا ةئه أي يف ِ 3 ةغل ثله ايو.

 دنهلاو او ةابدنهلا يمايدبملا دارا ناكر ضم لقبلا

 ادا
 ءاقلا افعل

 عابضلا ةيشم ىشدو علظ ةلبده ل درا لبد
0 5 

52 

0 
1 

 ا ةبدنه كونت ةماعلاو .ايدنهلا ةدحاو ْ تينهك اوتو ا ةبناه دا ف بنته

 زانا 01 يوسي نم اينلإو تنجم "زاتتهلا برده ظ هيف ةايحا تذخإو ىيرتسا ليصفلا ٌجعَت خه
 لجانه جليا ل ٍّ حش 1 تاز

 اجرا دمه - دنه

 ردن ه باح الوادم الب هاطعا لاقي .ةيسرافلاب

 ,ةمنبالأو ءيقلا يراجمردنملا زدتهملا + ن١ طافلا اا وبلا ايص جاص لج

 5 | اناني بص انإب معلا سدنهملاكأ ةلمتخاف مشد 1
 ]ايليف از ههرلا مالك يل نع دنه امو. نمش فييلإو مانا مش نع كسمإو

 الرو اهوّدق ةسدنه ةينبالإو نففلا يراجمس دنه .... |ةآرملا تدّتفو أ ا ءارمالا
 !لاجرلا نمو دوسالا نم دي رجلا سدتهلا+اهلاكشا دنهلا لاجر كدانهلا د + ةفطالملاب مشع ةءتروا اًنالف
 ةلصإو ساينلإو دحلا ةّسدنهلا دعرظنلا ديما بيكجلا لبالانم ةّئالل مسادْنِم +ريقتلا :اهيف فاكلإو . يرافق

 | ون اه ملع حالطصالا فو ٠ :ةيلزافلابمزادنا . دوتهو دانهإو دنمل خانوتألا وااعودوةوف امو ١

 سجلا ملع لاعتسا تايعتسا غه ًارما مسا اًضيادنهو

 تاينهو دوته ج لاجرلا 0 يركع كل
 املا 0 2 ٍ يقرع 35 جدتفلاو

0 

 اك ادم ةمذ انالفوا. هيق رضق |

 رمالا م هير يقتلا تي ن نمريدانملا كاوحا |

 تيجايناورام رّدتم سدت +ةسدانهتج ب م !اعلا ٠

 لكوف نيسلإو ٠ ةسدنهلا مع بحاص و ةينبالاو رت

! 
 أوا ْ

 0 ماما ضن فنوُقأو. 0 01 سال

 + ةذاش ةبسل يو. قود ا كاف دنعلا ىل آل

 |.اهز دريغو ل ]بالا نم ةنالل“ تأ ةلينهو ٠ دئءريخ صن لينه

2 
 ”ةيناغاهودحي ةليبع اوطعا ٠

 فرش الو نم ! ميءاطع فا 0
| 

3 , 
 اهشاع ةدينهلا نا ْ

 اتادناف موق مثاماع نوعسنو
 هدد نيبردو

 ديولادي 5-5

 هاب دنهلاو أو ابدتهلاو و ايدنواو بدنولا - ]- بدن مه ظ

3 0 

 زدنه يف تلعالل يازلا نب ملِدِي كلوا

 |! كرته دحاولا دنهلا لاجر كدا هلا-كدبه

 | د نهد 6 دالةيلإ

 َ ًأقليقب مسا عل
 ا رالكلا رينكلا قب 01 دل

 1 ةأنسمو 0 ا مادمهلا نم ل 5 ةلسل دشناو : اش كل مسا يق ةليبعوبا لاق 2

 | "ف نودوشللا 2 ”لادتعاو .ةوالطو -ةناقتإ

 ّ ور ذ لخع انه نا يدنعوا

 | نم عوبطملا فيسلا دنهمللإو . دنهلا لاجر دناهالاو/

 0 دولا .ةنقتاو ُةَفَرَظ ع يارس

| 

| 

0 
١ 

17 
٠ 
 و ٠ 5ويقال ىمادنه هل لاتيؤأ؟ ةلادتعإو 71 ةعيهو ةمانلا ٠

7 

 أفي ةلإو يضرتسملا كونالإو مضل !ليودتهلا

 ٍ اشالا اذو مكتملاريمضو هيبنبلا اه اذنه ذنه

 اذ انا اه ارثتوا



 بشد اذه

 ا ءانهلاب إلا هيلا ب نجم فيس بولا لضفم ليفوت لايف ةثزع فو ا مم غرفأ اذافنالا

 | ي لا لبا نم زاشهلا +قيللا نه ين العلو داطعلاو تايه لافي. نيبامَه جسرافلاب نادم برعموه |

 5 ىأ ا ”الأو عبشي مأو او لقبلا سال ككاطا ”2ا رج يأ ني < نبي اهو ٠ ال ىلتم يابت

 || .ةئدم الب ك كاتاامو غئاسلا ليعف تّزوب هودهلا دلاوو لدوطلإو عّرصي ال يذلا ع يئونل | عسمملا ا

 أ( الب- رسب ير هلك ماغدالاو ل ادبالاز وكيد اس ضلا
 أرب سيلا هيغلا هيما < 00 رملا عجار يش غ مه يف غيدطإو . عمم يف عملا

 أ دلرن ةياوضو أ ةسينه ماقا ةنايراخيلا حت ةسةنما ٠ ير.هيف اركذ نايمطإو نوياطا ني
 دمام دوور ةزمل ا و ند يف ةدقلإو نا

 ||| : شم (برضورصن باب نم) اد ده ةنعاو هن ا ا

 || "ايف كير 07 ا اهأدبو اهشيبو اهؤنمب لئالاو .ةاطعا انالفو.ةمعطأا
 ١ (ءابملا يرهوجلا اك 0 3 هاقح 1 0 اهالط ( عنمو برضو ر معن بآل | ْ

 ىقئافلا_بتهملا * قجحالإو هاهرولا داهلبلا ىتهلاو امو نوه هلع دو مالا هو. ةرصن انالفوأ |
 يدب 0 هو ًانهؤنعوأ ١ نك

 ظ وكم ماجن ومر ةعاعج يأ ةيفاعلا ِثأته لوقثو . غانو اًنيهارال#

 أذ طالتخالاو ديدشلا رمالا ا تام ةزممدلولا كدهيل ءاعدلا يف لوقت برعلاو باكل

 ]ا تام جلولا ل ١اق. كَ اسي ةانعمو ماع اهنذحو هاي اهلادبايو ةدكاس

 ا ذبانه ج ديدشلا مالا 5 ةةيملا ةيقضأ 2 روم ”ضلاب لعفي مالكلا يف سيلو مهضم ١

 ماو . شب ار يثهلا * ريالا بلاد نمر 08كيلو دف ٠لعفلا انهريغ تفل |

 ناتالارينييلا رم اعظلإو .ةلاع ارهش انالفو .كليهيل هل ل اق ( عّتم ب ٠ ا 00 اًضيا ريتهلاو

 لص ةءاسهو ايوا . ٠ ريتهلاوبا وا عبضلا ربتها * نانالإو رِهلا قنا انه ادع ةيشاملا تشو |
 | راو رولا يارتتولاو عيضلاريؤلا او ٌناعبضلا ماو لفبلا ترم اح تباصا ( ميلع باب نم) انهو

||| 
 ةفارطا واهيدرلا مدالإو ناك أنو ء هب 5 راعسلاوا 0 هب ءىظو

 عبشلا ٠

6 

 ا

 أ
||| 

 ٍ رابخالا نع سجس بنعو لجرلا سنه انهو: 0 دن ةءانتم د و وده دقو نير ماعطلا ْ

 | كولا ا ةسيعا جرا َصيبنه هيا ءانع الو ةّئشمريغنمرسي مت يأ“ يهز

 ا مظعلا صيخقلاو .٠ هيدرلا ريقحلا فيعضلا يهل | هما نانهإو . كميل هلل اقوه ل
 | 500 ذو هل غاس ماعطلابو ٠ حرف اون هب ادعو. أ

 ا . نطلا مظعلا ضن ملا نضبنه . - |ةرطتتسا.ةانيهتا مان منار | ةلضا ل ار
 أ/اةلنهلا تود ةيهم ىثم ةعبتم لجرلا عمه. + اهيفاهتاؤءاريطاتضإوأ لعاف مسا اهلا اا
 0 ظيخ دق يراوجلل ةعتقمهبش عبشملا دل ا ةلنغل | قذعو نارطنلا هلا« بلاط يلا تدبةتخاف

 ا د (نارطتلاي١) ) ءاتيهلا عضي ما انما نءو.ناهلا يف ةغ

 )و راتووك جلجتلإو 1 ةغينه لجرلا غبنه اًعطق برم": وماؤسبل اهلل يا) بتنلا عضو

 | عوجلا ١ ةّدشو غابتفلا عينملا + ديدشلا عوجملا غاّبملا قبطيو وعضوم يف <يثلا عضي نا برضإ .(ةق 3
- 
0 

11 
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 ىح 1

 'روزحلا م ل :ةلعفا الو كل ذب *هاال يأ يل ةبهم م يدسالإوةرامهج لاجرلاب صاحي عاجل اديسلاو | |

 ومخملإو | وسفن يف لجرلا هب مه امو ميه جنزحإور دصم ايلا
 'بم وهو .ناييطا يف د17 دلل لطحن 2 |تافير رعنلا يف لاقو ٠ هركف وءاقيإو دست لانو ,اأ
 وتلا ىلع نايمطلا نم ريخ نم لعفي نا لبق هينش لعف ىلع بلنلا دقع يملا
 3 .ايفخ امال ملكت ةمهه لجرلا 5 يلا كب جن قل يجر اذهز# ٍرشوا|
 ” [ءاكيه كاوضلاب لق. امبوصب ةعبؤن لفطلا بلطي ةّيِهوذ يا “8 لجر لاقيو : كنه صقا| ا

 ةردص يف رئزلا دّدر نالفو.رم مه ف يلج !*يملاو «ردصملاب فضو ٠ رومالا يلاعمأ|

 0 ماما :: موبعملا مهامها < ملا نم ةعباذا يار 5 0 ومو كعبخلا ويكر و اه ا
 لاخبمما ردكلا لع اءانبلاب ماهو .فلمالاو ينحل | رمي اذه/ ل اقيل. ةربلا ن نم ثلانلا موبلاو مالا | 1 ىلا

 ١ رايي ارعا تع ينايحلا لاق. .اليش قديم 5-1 قدصإ تيدا ينو ٠ هاضما يشب عاذا نمو ملا |

 رايملوت ليش دنع ين لا 1 | ثراحوهو الارفحا نم ام ةنال ا ا ءامسالا
 أ
 ا
| 
 ا

| 

| 

 7 دشناو 00 ا يررخا تاماقم يف مامه نب ثدرحسإو. رمأب * هع ماو 5

 8 0 تلوأ كثراح مكلك تيب دع د د ىنععاا

 ١ "الظم جاجع يذ_سحن موب يف +: ماقهالا ركلا ماسه بساكلا ثراحاف مايه ملكو|
 4 ”ءالقالا فافل ا تا . ٌعاهو تايه ا زوجت ا ذانلا زيشل 3 | هيلا

 1 ا الاف انتا ىح |.مزعلا لاول لت ل رما نمي عام تو اضيا يلو 0

 قنو | 1 علا +: ةمظعلا كمل ةيامجملا ديعبو ةيلاغ ةيهذل نان لا مزعلا لع قلطي دقوأ|

 د 1 هرم ككل 55: ةليفل وقال أحن تارا ةياكلا يس باكل لو مه جىولإو هما
 0 دسالا منييسنلاَو همم + مهامه د ا انبراما هلع ميلا فس ةارزولا ىلا

 هلا ةمؤهمملا + هردص يس ةةيع دورملا راها نحب لا ال م ىلا ةيناحو رلا ةاوق عيمج هدضقو بلقلا
 ةيبظملاا| 00 لجر وهو . .هريغلو ا هل لاكلا لوصحلا

 ل يف ةخا (ةيواو) اوسع ومب عمدلاو هاما امه | رظلل بوبصلا ٍبئاعتلا نم مؤيملا + كبسح يا لجر |
 0 ةزه فلالا تلييبأ هلا 6 ار اد يع اذا بنتلاو اكل نايكي رجلها ةقانلإوأ|
 ' انا اايله راجعي عطلإر ملا نق |قيللاو تفيعفلا رظملإو بيبدلا م "بلا #ب جيرلا ةنزه ا
 ن ذ ةيشاملاو .اهعمد تبص تيعلإو 2٠ش هني الا ن ا رطم ةميوطا ©, ضفحي مو بر : مءاتسلا يف نوحا|

 0 .فيعضلارطلاو رادضلا وهللا# :ٌعام جرطنلا ى 6
 ١ 3 ا مسا ةيماهلا + طقم مفعل

 ىلع كَم يفنا اهنا لبالا يناوهو ٠ ماوه جا لاق راهم جررما نم وب "م امو دي دشلا مالا *مويللاوأ|
 11 اهانسم ل ةظفل نوياَمهلا * اههوجوا ار طبات

 اولانف كا ارثألا !هتلمعتسا ملا انهو كولو نسدفملاو ةببصي 0 دعلا ليلق
 را

 قويبامه اهلا ٌةئْقَدْلإَو .نويامه 1 نيد راه أ | كلاسلإو ىوتلا قش ىوها نك

 7 ايف لحجب امو ةدكت وا ليوارسلا دادشن املا ركاسعلا تايم 4 ةنمو٠ تأ 7 2 ”جوملا 0 3

 .اذا هامل يع وداي لترا زو قا الو دل ردصم لاو ”امناوداوأهإ اهرع ءاخذل 0

 ار



 0 : 1 ف ظ
 0 2 ل ا ا 0
 أهذا | مهل خر الفو يللا ل مسج مةسلاو يطع يف. :انابنر ف يدك 2

 ايم يشلابو: اهدهج ةقانلارزغلا. ٠ ةيلح فميللاو افاق اهو نبين لس 00
 0 ةروس ةيح ةنعو. ةلظأل مو ةدصقو بلع مزغو هكا اذا هز عسل و 0 | ةسغن نيبو ةنمب ,لخ ةلمها] |

 || 0010 اهب ”و ب تموه دفلو فسوي لماهع لوغت اقل كح دص قرا ١ .انايسن وأ

 ْ ع ةبوجخ نب داب ل اء تت دا يهو اه 6 | ىنعم ةيبع [تلمعاو كانو مض لال

 ||| اًنيساريطلا نم فاعضلإو لكلا ايانب ليل امهلا + تلمها
 داك يفصى هنا قرت اديب لشلا# تابنلا ل ىو يوكل ١
 | ٠ ذه نيل ناتيش جرادم | بوذلاورعشلا نم قاتلا تييلإو بازعألا دارا نإ
 |اراص 10000 نم ةنامهو ةمؤيه + كويلا هو ارامتو اليل د كورتملا ىّدسلا لبالا نملحعلاو عملا
 | هون اًميمع هوملا:نمار هيث دارإلا فمه امو اا ركب ال سكت نا الا سا رعارالب عري

 انالفو .امه راص الو غيشلا او .هلةققرت علا يدل حراز لكلا يعرملا طلتخا لما فو البلا
 ا لاني. ةسحتو ةبلط [فع يلا معو: :ةيزحا اهتكرت لاتي ضيا ارادصم لمعلا ليتل رعار هل
 | ماو ٠ ةالف# ةسار عمو ٠ ةبلطا يا .ةممتا تببهذ هالو عوزتملا فيللا ضيا لّمتولاو . ىدس يل آلي

 ملا .اباذ دَريلإ مثلو ٠ ميِد راص اًمام اويشلا ميش لك فدل | ظ
 م هلاك كرك كي ةلوك ةعيو» ”معاف لجملا#:دحا اهريهي الفبو رحل !مماحت ينل ا|ضرالاو ا

 0 «مهاف رمالا نه لافي ٠ ما اماتها لجرلا تمو.٠ . لمستملا فالخ مالكلا. ا .لوعتم مسار

 ١ 35 24 را هيلع مدقأو هدب ل هرمأب 2 رمتهإو ٠ ”متغاف محلا فالخ ف ورا ||

 || الا ةيتشإو . ماقغالا هير كاتجو ةعرس يف ةلهس ةيشم ىشم ةجلح# نوذربلا عع |||

 د يف دع” نالاف + عسأو ٠ كب عن نا. ةنمة يل اماوتسا جالو ةجرهرلاك ةبا دلا ريس نسح هيلا وأ |

 ١ لاح لفن ةلارع جاكم ةلام ةماطا +وموق ةاشو .جلاه جالهلا عجو .”جلع# "و ىئئالإو ركذلل |

 ْ تم لفتي ال ام. ىلع ةءاوملا قلطي دقو ٠ باودو للفم يا دوم كرو ا + اهل اهل اهيف ع اليله
 1 اهعلص هل لاق دقو .نع كلا كفرا تارشحا كلذك ولع ثيرفو. ناتفما

 | ةراعتسالا لع لْمتلا دازلإو كسار ةءاوه كيذؤيا/ يثملا ديدقلا قيقاشلا# ئيوفلا سلما - نيل

 يل كالا أذه عتب الو يره وحلا لاقو :ىذاالا عماجب ةطلق ةطلق باوصلاو ١ ةعجواهذخا ةطامه ٠

 || ةبادلل 0 نابل نم نول ىلعالا ( رماوملا 0 عقوب يذلا فرطختلا ملََهلا - علمه ا

| 

 ا
 ا مايه ال يل ماهالا مع | بلا ةقلمه قلمه

 اباذام مانسلا نم ماَمِْإو ممم يأ امي :ءاجوا لوف رك ليلامملا- لاه أ

 | يلا مظنلا كللإو 22 سبل اس ان ل ار هيأ ات هه قل ا انالف مالم |[

00 

 اه

 يب ينس الا طقكر كلا لع انبلاب ا عيرسلا ل 0 ءامبارلخ ركل ال اول ةافو ال نءوأأ |

 تكلا لا لكل لع ةائب و ل 50 ىثنالأوا| ١

 اًرط سمانلا نم م مرفقا راع | ئدابا ازورتفلا ه١ هادطخ و هلت ماللا ناب نظأأ

 + مانسلا تى 0 ث ع ميما ٍِ هذه لاجل خل ذ | تييخحلا ءايماراهكناإو هيطو ةّلخ نم اًديدش اًميقوت / 1

 0 اه



 شره

 أ

 | أ

|" 

 هل ةشماهم ةفماد « رالكلا | رثكآ اذنه شم نع
 | ىف كلمت +12 كنه ع تل 5 | لخد ىنلا شم اد وكب 2 + و.ةلجاعأ|

 'ريهو اناليف واليه لياعو لم ةخيع تايه | ةارما #باتكلا شماهب ة بنك لاقي .مالكلار راكان
 0 الأو

 ظ : ظ 84

 ْش 55700 لاقي ٠ شفهأ نم مسأو هلل هبل رخخالا زوممو ماللا زوم ىن وسل لكلا كنآو ,

 -نايلغو ةكرحو ةطلخ يا ةشيع اهلو لغوادا رج ةتزم نال زوم سد ! زكر لع 00

 ا «طبخو ملظ ع ظن لعرلا ا ازمهلا كردي 4+ نوديريو د نوتلطي اقل لو ا

 ا 0 لابي م ةةرالقو ٠ ريدقت ريش هذه .هرصخ لاو .هافخأ سوه ةسمم تاصلا نك

 اك ةكاصع ل ( كلل نيمانلا نيل 1 0 ةقو ةغضم ماعاعلاو 000 كاوا ا

 0 ا كنا هيا وكمعلو لالا ل اجلال دللل ركل هلك وهز كوع الب ليلا ا

 ا
 مشو همت : اًنطو ىخا مدتلابو. «٠ سوسو ا ثلا نفر

 0 اعؤتهو انه عمو عم 2 | ردصم سلا < 3 1 اسمع 5 0 ةعمأ م ةمماها

 اهناساذا ةرمثل لع للا اذكو عمدلا تلاسا امو توص نم نوكي ام ىفخاىلر يف كو فلا تودلاو
 3لجرلا ا توص نمل بارشا الام ل 0 ّسَحَو د

 ت0 لات . عياوه ج ثنولل لعاف مسا ضرالا اطيوه كا 0 ردصلا/

 ةعماجا ريخت لوغجحلا) /لءةنوا عييشش و. 501

 س3

 0 د( رطاملا ب باجتتل ا نم عمم 1| د ةلايش|ا/إ الآ عيست الف لجعل :روس قف ةنمو ٠ امه ركت واسمه

 . حولا توملاورت عيسملا# ؛ ةحولا 0 عيملا وعل ار اكلا 9 ننال انمعا

 ظ عيرس يأ: : تنم عنو 1 ناكل كفل الدلا اعلا نكمأ ا
 ةبطرلا ثمنا «ةخدش نيم ةقعم ةسار غم ا را ا 0 :دكلا دمالاوأ
 |ملتجعا توملا عيميطلا < تّلتبا ةخرفلاو .كخدتنا] 0 ا

 دنا ةرجش 0 ا ا

 تبنلا نمررتكلاو تما لكلا نم قيما - ىف ١ ياتوداشو كلل
 قولو قيما + .برطضملا ىتدحالا قيلا + سيدبلاو ا نم سوسنوملا * لبالا فافخا لقت توص سيم

| 
 ا

 أ غم هل ىرخا ربناج ىلعو ره هت ىلع يتم .روهجأ رعلا فورخ 2 نمو رهاظلا ريغلا الكل

 ا قدملا 00 كرما ةصخش كدلك ا حوجي ةراثع ةسووملا 0
ٌ ْ 

0 
 || لاب نوكي بح قاتم او قاقمهلا - ا نعم ةناالا وم رخل كل نات لكشف

 ا 1 -- 5
 | قد يملا 3 ءاهج ةدحاولا ةءابلل لك 00 ”يبعلب سفن | قئرح .قح 0 يق

 هك ةقانلاو .ةحح 0 01 <يشلا شوه ْ

 ظ 3 حا حلا عقمملاو عن - عتمه شعم لكرلا ضيهو ةضع انالفو.بلحلا نم 5

| 

 | اناكيمها لجرلا ٌكاهاو.< و هيفدج كماور مالا اولبقإو اوطلتخا مونلا شن دمه |وكرتو ضحب يفمضعب

 0 سرفو ٠ ' لودتم مسا كوبفلاا » كك . الما | 10 دا ارجوا ةب وسل لل اربداوا

 انام يا | نيدحملا 0 ١ لوم تاكل تاَحَو لعاق مسأ شماهلا | 1

- 0-06 

 0 اد 0 . تضاف ا ةيلجاو مالكلا ةريثك يا تيدا 2 ىشوه
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 2 تح
 ارلا لاق .ةبلكمسإو ةريزخا | كاذكو ةعيرسلا ةقانلإو ةعرسلا ا
 رارمطا 0 8 شرت ءارملا نأ, , , 2 ةايسرلا نانمطا + رحل. رظلا كور

 مد د ريدر 2

 ا | حو هزغ ازيه 5 هيو زوي هزمه اريك 00 ل ةايحإ قيسلا ]|

 ةعرص ضرالا هبو . ةرسكو ةضعو ةب رضوةعفدوأ ىد لاقي .رعونب عون طالتخا يثثملا نمو مالكلا

 / قطن فرحإو ةلكل ارتنثو .ودعبل زاهملاب ةضخن نيرفلاو اياَدَيَم ينم
 3 اا عضو وازممل اب اهب 0 350101 ارم ييعو رم الارق :

 دلة نه ذوخام وهو . نييفيرصتلا رثكا مالكلو.ةلكةٍلح عرضلا يف امرّهو .عتمثءزالا
 ا ؛ اهزهم يل 0 0 اًديدغ ,هرذاوج اهبرض ضرالا رانا

 |نمملا ةمالعاط عضو وازمهلاب تقطن فركإو ةيلكلا | .ةمده ءامبلإو ةاطعأ هلام نم نالفلو . اه دهج ةقانلا

 تيدا قود 0ك 2 ايي لعاف م تازماطلا د ؛اديدشت تاصو مدمد يأ ٠ رسم لو ةياعلإ عنو

 ينا ملا لاق ةولصلا جتفتسا اذا معاص ونلا ن ءاكفنا ل اسو بكسناهلملا رمنإو.ةفرج را ا اَرَماه

 . هيو هقفنور مز نم 2 ل 0 .مدهنأ هانبلاو . طبخما دنع ا

 نونجلا ل ناطيشلا ره معاصرسفو لبق خت مخ أ ضعب يو .اهرمه قجب ضرالإو ٠ ىرجسرفلا ١

 0 يا ىتزمه 2 همر زبك م ا صعفمل ريما + 2 ١ باججتل او .لعاف مسا 20 1

 ٍ :زيطا#ممسلل عفدلا ةلي دش يأ ىّريَه:سوقو .دي دش ةروصقم ةكَ رم ىَريمطا: «ريثكلا ١ لمرلاو نيمس ١" ظيلغلا | )|
 || ةدرنملا ةزمللو.ينابملا فو رح نم لوالا فره ا وةّرلا تمم ةعفدلإو ةرصطاو هللا ةَريطا + 7 )ا

 | يف مطنلا ةزهو.باتكلا لوا يناهان ءانركذ ماكحإو ناعم هاش اهب دخت وت ةنرخو بضغب ةمدمدلإو رطلاا ١

 1 جردلإو مالكا 2 ءادعبا يف تبنت يتلا رامطا ير دا 22 ظ
 |! يفطتستو مالكا ءادتبا يف تينت يتلا ق لصولا 20 اانبلا رمالكلا رينكلاو لايسلا باععلا ا
 ألف انارطخ ناطيشلا تاَريَمو تاَرَمَم ج جردلا رميا + مسملا ةنسح يا ربهم ةيبظو .ةيناملا زوجتلا ا

 0 زال ةَرْلإو .ناسنالا بلقب اهيرطخب .راذهلا مالكلا ريبكلار اميل رمْيلا + ةينافلا رولا |
 الجر# ناتطلاو باسل ملا رعد ره ةباطخملاب الجر حده رعاشلا لاقو

 0 0 زامهل وزيمملا + ةكذ يأ لي ا ١ ل باع

 . زيماهمو زماهم جضّئارلا تنخرَخّوم يف ةديدحوا ٌرمهملا رئانلا لطخ اذا

 : عامشلا لاقا ريثكلا لمرلاورامقملا روهبلاو
 اهّآرد ةديرطلإو فاقثلا رماقا ١ طالتخالاةجرملا + سانلاطنل نجر -جرم
 نايا سوعلا ندع تدك هل طيختلار:لطابلاو نتانلا ذك لو رك

 ْ يجب ةيدح اهسلار يف اًصع وا اصعلإو عرقا ميلا رومالا يف يضاملا جَبمَطا «ربتكا |[

 أ| ظظنل نوييفرصلا 1 4 مسأ ورممملاو» راما اهب | لكو ةعيرسلا ةقانلاو او عيرسلا دارا لجعل

 ا ىمسي ةبلكلا ءاف ةزيطا تناك ن اف ةزه كلوصا دحا لجع فيفخأ |

 ظ
 !. ل اسوحنطسوالا زومهعو نيعلا زوميم ىمسُي ةملكلا ةقانلإو ةريبكلا زودعلا ةحوتفم ميلا ديدقعب شرما

 0 ذخأ ون لوالاز ومو ُءافلا زومهم * ةّشَرمطا مسالإو . !وكّرحن موفلا شرعت -شر#

1١5١ 



 ]ا مما ىلا ولات يل. كله
 املا مسدلا يف ىراو اديه تمم ديرتلا ته ا هذخا ةلعبلم ةاجإه
 ظ هافخا كفن ا. مالكلا| عمربلا يفةخل كلا عيرسلا عملا - عيه

 |ذنأل لقمه ةئزو وا بضننلا ىنج عتبملا_عع ريكتلا 7
 ا تفاقلاب' مسا نكح 0 ةنخر كياذلاو . يع هع 2ث بودلا جاكنلا لله
 ان يارش انما جمعت ءاملا "ترم لبآلا تتعه ٠ غيض ةلخن نيمو 5 5 يل ا

 10 | معها + تيور ىتح ةدحإو ةعفد| ا كرد: لبخت 5 ا
|| 

 | 2غ واّوح نم. عض لجرلا عتهإو.هافخا <يثلإ او رعيشلا نم قي ورا لهمكلبلا + ة انملا لااعفانم وهو
 ادع جوي كورتملاو لغاف م 0 + لذ ةفجووا لك 0 0 يئاملا ريثكأ 1 ةالإو بونلاو
 |ايحفو ٠ ذئاق الب ركسلاو عار الب مفلاك عب يف +توذلإو رعشلا نم ىيقرلا لاَهّلبلا# :نمل !ءاىذأ نم 0

 ٍةاَح نب تيرححا 1 20 جاه .ججنل !ى علا بونلاوجبيرعموهوةمسو لاش

 ٠ عام جحد هيف شيعي شيع نم شر ام كرتي 0 رعشلا نم قيقرلإو لوعفم مسا ل ]عملا تلا لهلبلاوأ |
 أنا هوجو ىلع طنسب نضوعبل اكريغص بابذ' حملا شيقلا هرما يِيْسو ليق.لعاق منا لوألا بونااوأ
 / قححنإو د * ةتدحإو ككاو اينيعاو اور نف لوا نال ًالهلهم 0 ا ةعير تأ

 اعوجلاو ةمرطا جاننلإو حش لاجرو تت لجر لاقيا هلوقب را رعشلا
 الع عم عاعرلل لاقيو : 00 0-5 2 الضو ١ككامرآت رانا تاهله م حا اركلا ا ١

 ااا. هيلا جيقلاب انا متقن جاه يو .هيبدنلا .ةلواه بولقم عزاف( يووم الاه -اله ١
 0الى نات ا يتلا وا نطبلا صيحخماو ءابظلا لئابا ب .راقم يلاهلادجهريسيف عرسا ايل نيرفلا يو

 ا انهجو ليَدَف عجوام باصا يتلا وا ريد الح. ليل ثرجز اله للا
 | كلم رانلاو : كاف اديه دمع تالق هاب يف ترك ذو له رعت لبر "ايل 7

 ” نكس رانا ت د ةيصالا لاقو .اعرارخ تيهذ ةعيرسلا هل ا 0

 اةويشو انه بونلا دقو .ةّبلا تتفط تدهو ا مل صن رحكإو حاولا ةعاَولهل اذ؟ قو دلانمناعذملاةنيدحلا
 | اك ةبسحبو رظانلا هيلا رظنيو ٍضلا 0 طع اًطاشنو ٌةّدحروُتلا و ١

 ارلاذا ضرالات دق لاتيو ٠ لبلا نم زتانت ةسم اذاق| علو هيف اركذ غايلهل او عايولا - خيام

 » ماهو .رطمالو,تبن الو دوعالو 'ةومح أم نكي نبل اهف ةصخر نايضق هل بن نّويلهل ا" نيله
 ا 101 ينو :ىب.ماقا" ناكللاب دهاو . نم ةلعج لم نود از زب فاخي دق ضايبلا ىلارهزو ركلاكقروو

 2 كو 1 اعطلا يف موقلاو ٠ عرسا لوتتو ايلا مغتو اهلا جننت هاكات 5 مطرفلا

 ا 0 ب مكن دع لا ةنويله ةلحاولا ٠ نويلطاك اعان اطخرراص يله
 اراب دولا ودا ا لعاف مسا دماهلا معجأ

 ع

 | بق تكاديق * هيف راج 6 نعو اال ًامها# هالبإو 0 5 .ةانع 0 امه

' 

1 

 #ِإ
 مس سس سال سل سس سس ل سس سس سس سس ساس سل لاا

 !بوتكلا لاملا ديلا + ةنكسلا ةديطا# ال ةقرخ ومع ١ دعو امها [.هاف هامها بوذلا

 1 يبطل ىوتسا لاق نارتو كغ ترق مل »ب ءاتلاب كت اولاق ارو ٠ يلبو عّطنتف

2 



 اد ل 27 . يرتعملا ليلا + نهدلا نم ىثصمل للا اًضرا لاللاو . قليل لوارمقلا نم ءينضملا نم ري اها
 ع 0 لاما نمرينكلا ناملبلا نيةمله ةأر ا ةرملاو شحولا ب 0 ناتيعشأل ن ناسا نا ١

 | لهل ذهل او ” لاس ةظ ملا 0 مه يفليهلا بل بلطا فن هيد لوربلا لمجاو ايزل ..اينيركذلا] 0

 ا ىعمب كم ةءاطا 0 1 داج ةنمو ٠ م ا بقرعل اليثورابغلا. لح هلا ةباّد اىذو لدرلا يد ْ ْ

 ا
 ا

| 
 ظ
 ا
 ا
 ا

ْ 

||) 

 || أو كا : :تبولوامق زاشلا موتو 7 6-0 0 ناو. 3 نوع ع أ

 فرقا انيلا كفن مض ئا انيلا كسبت ل دارا اًضيا ليلاهالإو . ليلاهإو مال 1

 ادبعو. د نم فلالا تفذ>و اردصم دضم لطاد# ليلها اهدحإو وااطد >1 كرا ١]

 ةزمهلا ةكرج تلقيف دضقا يا مآ لَه ٠ نييفوكلا .اهركد رم دقو له لّمغدو بوثلإو رعشلا نم قيقرلاو |
 الحا كي نا ديعبب س .او .تطنسو ماللا ىلا يابتعلا له ةعيتا لاقي .روقلا لالهتسا كلياأ|

 | ءاسا نم نييزاج ادنع فو .اب ار عع ارح >|و بوث يف ةلضفتم يا. لف كالهسال|

 اكيناتلأو ريكذنلإو عيت اودحاولا اهبف يوتسي ل لامفالا اق ةرف يا الله تالف كله لاقي .قّرتلا للط ١

 .انيلا مله م,:اوخالنيلئاقلإ ,بازحالاةروس يفةنو ل م دحاولا راطمالاو تويئكنعلا جنو رطملا لواوا |

 | ا 0 00 مند 5 ل ا ع مد

 أ ماللاب لوب دقو . عفا لوالاو.برعلا رثكأ ريشا د لال مار ةاع يل |

 1 ع
 ورب 2 اح 8

 ليتل دقو . ةمز ال نوكتف لامتككي هنلالا اعدل 100 ار
 ا ةيكرم قو. . موريفحأ يأ . مءانهش لَه له وحن 5 ا ىرلا 0 جو لبعتلا

 ةراج يدانلا ناك ل نمو هند اه نم تعيرصيلا دنعا رافظالا لوصا يف ربطإ

5 
|| 

!|| 
||| 
||| 
 أ

 أ ! نع 00 ءاسنللو ا وكذلا عج فو يله كولا دعب ةجرفلا ىل 1 3 نم

 ١  2كلل ها اولاق 0-0 مادو كل 7 لاقيف | 1 ا ا 0 14 ةماعلا . ول الهتسا ٠وإذا,

 0 ديكوتلا نيناملع تلخد 7 رد اف الفاناج لاو ل َ

 أ

 ا
 أ ككل كلف انك انكّلِم كل لبق اذإو . عألا نم (ضرال ةئلا + لعربتسن لكش ل لسوف اي |
 اد 0 م الب راطمالا ليما + اهيل اوحام رود ةرواطمملا |
 رار اق نكح انج لهو كلوقو. مال ١ عونمم لطابلل مسا للتو ٠ لوما اهدحاوارلخإو نأ

 0 او نامل + ءيش لكن رم قصاللا ملا . للهت يف ةمد بهذ لاقي . للا نووي يلا

 ةنيحتت وا ةمّسيلا ةملييلا»+ نامل ةسؤفتم ةرماض يا ةلِلهم لباو.. سؤتحلا للموأ

3 

 ليرات
 يمدد يوفر

 اذكملا م ل را 2 لا 00 1
 رف

 55 ةزيبلا جخأل لمآ مالا د رك ىلع ١ كالا 2 .برلا ا و نم ةءطتقم يثو هيو اوس ياام ا

 هيلع تناك ام اهلا تكرتودل مك َناِيَلِه يذيو نايلي, بهذ * برلا ومس لصاحتإو أ

 هم

 نم ئريرحلا:لوق ةلامو ٠ 37 هن مره املا ++ هيإ بهذ هب رلتهأ ار د

 انل لاق يإ .هيلا انب 0 اكل حوش نا ملجم لم ما سرا ا

١15 



 ا
 0 ١ رثكت :ادغ

1 
 | ًالالهاربغلا لها لقن الو .ةلالهرظرهشلإو را اهرثسيم ةهرشلا سفنلإو كلاملا كّئّوم ةحل د

 يلاطا * 2 ةيف رجشلاب كيفي انا ةعاعلا تب ْ

 ,ديدحملا لم تمم لؤا نال لق . لقيصلاو 5
 | عونو راغلا مس كول اا # نسا نب ورمع ن؛ كلاها

 وةكللم د |

 د, تار نك رتاج كاد
 كلشإو طتسيو ي :م(م يذلا دي كاك ني ياا

 يا كلم تكلم اما كل 8 مطوق ةنمو ٠ كا

 3 لاقيو. 8-5 دقو ةعونم ( ةكل اطا سن لا |

 د فجل )فاهم هاتان ناكل ٌْ

| 
 ةكلها»# ديكوت ءاكلِه هك 1 كّداَملا اكلها هب 0 ا

 نم كو ثالف للتي .كلم ج ةطفاسلإو عدلا |
 2 ةكلطاو . طقاوسلا ترم مما يل كلها |

 كلاهلا عج كلما تك جك ةحاوو |

 ١ 3 ذلا نوهت مقورعم هاغنبا سأنلا نوباتني| ظ
 م را وو سر يل برك

 ضرأو ٠ كله + ضرا نه لافيو٠ تام اهيف ناك نو
 .ةرجافلا كد وللا «رهد كد نول مل اذا ركل

 اولا رمل لجرلاوأ| نانساال لهخلا نوكيا ل

 ررطلا ناعم قفار نوت لا نوكيا
 اا كالبلا عضوم كلت 8

 أ

 تملا :نيكلملا نختم

 ا ١

 35 5 د دع - - لص ميت

 تلد هع ِ

 !هنرق نعو.رفو نبج ذل للامر ملف كاد لسلك | لوقت ةنمو . كلما كلش ك0 ةارطلا تن

 ” ىراصنلا امر تومتشعوبباتكلا بت ا ا كليا كال إلا اب
 اا كام قد . خا ىنعم الاه نري دوملاو| ظ .ةكله ةطاولا 0000 «كاما نأ

 | .ةلامهم ربجالا لاهو يملا سال ل كل نسل كا

 او ًالالها لالبهلا لهإو .ءيغب رهش .ةاوهو هافس

 لك انكر .ةبعاوجوزا لما ساو لاعيلا ل !ءةطقاستملا

 7 ل اهردصم اشيا للملا .رظملا لوا للطلاب لولا ةديقاعام لكذكلملاو .لطابلا اعوبمم كلت يداوجفلا|
 نيتليللو عبسيلاو ١ثالث ىلاوانيتليالو ارهقلا رعد هاند نا الا ل مال نم كاتم .ك الملا ىل ||

 ١ ريغيو نيرشعورعبسو نيرشعو ٌتسربخلار 51 نم اة

 و وسلا ا ..ناقعلا ةودلا ؛ قالخالا ّيدرلا ةيندلا ٍنكايلا  نكلم

1 

 !لالهلاو آلم لهي زطللا ّلِم ةلاضإ دسار اه

 اةارملا تله لوتت ةماعلإو ٠ حاض كيو ٠ حرف لجرلإوأ
 الله + ا در رب ىلا اند ىلع ةتجاع فيغرلا

 | لا نمي دوخاموهر للا هلا ال لاق ل 1مل

 لوهجما ىلع لد
 | .لالحا 0 0 ا
 ا | تاو ىلا ةناسل عفر ,ناشطعلاو يات

 00 كلإو .ةلاله ىأر رهشلإو 5 ار ل الطإوةق رقل عيتجيل

 ١ را ةهن دنع هئاركذب ول لا كله ةكله يءامحلا نعو . لاح لكلع يا ٠ كده
| 

 يا عيش ةيور 6 لاق قل ةحمذلا ىلع ةيهستلابو

 ايد ا اا ينل دب لجان اهو فرتملا روك رفو هللا انكم روعاب سيلك عبر ناف كلا كلم اماف لاّجدلا |

 | .توصلا عفر ةلصإو .حذ دنع هللا مسا ريغب هيلع
 ًاةيبراأل درالفو.باحتل ا اذكر دل الت هجولا لآهتو
 | 11 لعإو.. عبدلابتلاس نيعلإو -نورسلا تم
 | كلاس تيعلإو ٠ توض عم ةبابصتا دما ًالالهنأ | نب

 ” 1 ىعم ال العما باجتلاو هجولا لتهاو .عمدلاب

 1 لبعسإو . لهنا ىنحير طمإو ,ةياش) نع كنا لعرلاو

 وهو لكلاب تناماسلو ٠ لا ىنعالالهتسا رطملا
 1 .ةدالولا دنع هاكبلاب ةتوص عفر يضااوررطلا لوا

 ا لالهلا لهتساو 00

 1 لسا اًضيا لوهجلا ىلع فيسلإو ٠ربظ لوهجملا لع

 ا

 يسيدسما با ._يهككس 8-9 اي

 ا

 ,ةيارل ةسايسلا بابرا دنع لالفا 4 نمو ٠ 78 كلذ



 مس "يس يس

 || لنكر هد

 نكي( بف باد لكل 00 ملا م 2 00 1 .صي رج / للا + ملاوهأ علاوه' ١

 0 كلهو (ةيئاغو بدو يدا 5 ف الوله هلام اعبرس عيجتسلو عزجب نمأأ

 ا 2000 ملعا دة امو 3 ند ا 020 8 ا

 0 ا ماللا تاقلغم ةكَلعَتو ىلع ربصي ال روجت للا لعد !و صرخيو ّرغلا ||

 || كالملا ل معتسيو. 7 ا و هوس ا ىا لدالدلا ع ريخص عب. 0 م ١
 ْ 0 يغلا دتف ًالوا هجوا ةعبرا ل مك |* عيرسلا عل 2 الآ نقلا عايطا إو هلا[

 ||| يع" كلم "'ةفاكلا روس ةيس ةنمؤ راع ددعا فييعضلا علل ||

 [|/ ىلا ءيغلا ريصمو داستلإو طوقسلا اناث." هل داطلسأ ام ترطنخلا يل
 ظ اهيل رو 0 ةنمو .وه ا يك كت !نيطبلا مي ا وا يئاحمال ايينلا 61 5 ١

 ا |١

 | ماسنلاةروسيفانمو.توملا انلاث.لسنلإو ثرحت /كلهبو | يضضاإو يناجئارملا لا رينكلاو بوذكلاو هددع ءانغال |[
 ا ايضفلاو هانغلا اًسبار . دلو هل نئيل كلق رمان | هاتي: ضْقَرَت تو برعلا نم ةرما تلاق . ةيحنلا.|

 أ

|| 

|| 
7 

0 

 ه|#

 .؟

6 
 .ةهجوالا كلاَعَع يت لكوضصتلا وس ةنموةيلكلاب لع دعا وا كلما انآ ايل

 ا دل تردو ادا كا كبا رك "11
 أ 7 0 0 اا 0 ىراصنلاو ا لدجنا دق هعضوم يف عصي

 5 0[ كدو: 1 ةلبباقمم دن 0 مضي

 ا _ضاغ ليل لاغي 7-2 فالح ا
 2 ٌداَم هيلءو هيل ١كّلهو ٠ رض غم يأ تالا ارزنكلا فلما - فله ا

 لاقيو كلبي ةلدح هكاهإو 0 ةرشوأ ىق 2 ل 0 عرسا الم ىن ل قله

 ١ لاما كلهإ ا 707 اننا متقولا انط رمإو لا فينختولم بقول اكو ةكر 3

| 
 أقع ة ةارلإو. . هيلع طقاست ل ذل 0 ةعاب 0 0 25 كل

 ار قياادك طا ولا لو طبق كح ادع عوج نماديتلا تلا ل
 || .كلاهلايف سنن ىركلتهإو ليرلا كلهن يف دج محلل اريثكلا لجرلإوأ

 || يا ١ يزابلا فوخ نم كلتمبو كلهن ةاطنلا لاقي مفضلا متل فقْللا - قله : ْ
 لال هكا كلاهما يف اهسفن 0 اًبوضم لل | ةعلتبا ةقله ءيشلا يناله

 د و لَم ج لعاف مسا كللاملا + ةدفنإو ةتفنا مكي لكلا موق هامسالا يف ُهرظنو .هللا ل
 | كار آي 0 0-2 3 وح اج دسالاولي 1 0 ال 0

 داعلا َ لا ديلا لا + 1 قانشالا

 ْ ردكم نيارئان يف تنقياف | لوكالاو تالاحتا|

 اال ١



 2 - د اعاحجللا 1 ساس

 ةيظعل ا رذفلا باول شلات بله | رعاشلا لوق ف ميفوأ
 معو مذخا اَنْلَم مدْلِب سانلاكعولا دله اكرم ان نع لس
 دبللإ. عاقرلا سا !! مِيلملا - مدله !داكالو ال ةيرع ةلاناام ش0

 : ظيلغلا يناخا الن وكي حاورامراكلا نأ
 رهام دله اداسجا سانلا | نود بلهلا لآ |

 00 ةلرح اهلها اتالفا ج ازا سله بيحب لحلو لبو را ندا لح هيلا
 ا ل ل وحل اللا 0 بنان كل ليلا نم رطل كفاح
 ةراس ةسلاهم ةسلاهو 0و سواهم .نيتل | نبللا جيلها عللاو ةجالملا عيه 1
 اح ] ثيدح او :نوتف ةس كح لج 0 عماجلا لوكالا مدَتلا مخشلا جالا اضيا ةجابلطإو |
 كاوو لعاف مسا سياملااًثيدح هيلا 1 00 550

 2+ سل اوه لاجر لاقي . رماسجالا 0 1 دكا ل سيسيلهو سله رادلا يف امج نم آه ا

 '0 32 ساللا لاتيو . لسلا رم سلا .* فيلر يابا للحوم اعمل 26
 رادكلا ريكو ردصم سأملا + ندبلا يف سالطإو اًريسي ايش يا ٠ اَسْيِسَيلَم تبصا امو

 ظ ريغلا مالكلا تربو :لسلا ضرمو رودضلاو ةقدلإ أد ككالا لع صيرتملا عب د عيلما 7 جيله

 ا ناسا الكت . هذهو ٠ هني لئاط ال يذلا وا حاولا ا مسجلا مهيللا اًضيا عياللاو .هصرحل بتذلإو
 الجر + امن اونوكي ل تاو كلا تن ياما ا يتلا ابل + ةرغق انه ةتلهي <يغلا تله

 5 00011 وة رلسسا يا لتخلا نيك  ةلاتخ ةتالملا «علسنا ند تلعاو سلف جواطما|
 |[ ةمحل لج اًماكس افكر ا دلل فلها + اول وم ل ةلوعتل ١

 ظ ةةعزتنا [َّضَلَم ةضلبي <يغلا ضّله 0
 اي ثفتملا عرزلاو نطبلا يخرتسملا طاطا - طله... ب ناسنالا يرتب ءاعجرتسالا كالا فله

 2 000 نم ةظْله 5008 قلطاوةءاقلم وامل طاوهاملطإو ىلطا
 ا نالذلا نم توصل ةؤفخا سّوطلملا-سطله ١١ ثآلملا الإ ضيا ةءاناق إو: معاوصا تلح ا

 ١ عرجلا شحلا وا عزج المعلمي لجرلا عله ٠ ملدا ++ هب نمي ال ام ربخا المرعي ل اجراا له
 05 ى دع نيوررع لاق جولعو خله وف .الب رمالحالا ريثكلاو لعاف مسا جيلا  ءافخا «يغلاا
 تعله» الوب تعرخ نإرام اهكياش رجث علا أو :مونل | يف كاعضألا جدل اهيل ركع
 اَننَر ياكب درب ال الو ,اضيا ةزه الب 2 ع !اقي د ضاع 00

 أ كيدحلا اذ ءاديضت وب 0 ف عبرا, املا |علاملا .غ علا رفصالا ةنم ةرينكف ا:

 1 عيلاخ .تربجو علاه مث دبعلا يتوأ مرش نم ا ةدمو . عيضتلا غلابلاوهو ا ةنمو

 ويو فصاع موي لاني ا نرزحيو دبعلا ديف عزجي . فينخ قيقد 55 ييص ةنهو ٠ عيب #اربخا رهو

 جاودزالل علاخ ن :راكك. علاه نوككي نا لمتجيو . مئان ةبسن ميطملهايإ +: ءاملاب ةدحاولا ةيسرابلاب ىليلقا بك زعم
 طم ةعلاطا + هتدشل هداّيف علخب ةتاكيذلا عيلاخإو الخلا ناكام ةحاسملا باكا دنعو ..جلبلهالا ىل ١

 ' ايضم ُِق ةعلر س يا ةعلاه ةماعن يقل 7: عيلاطلا| لوطلا ىلا ةرئاذا ذيل عيل
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 ل يي ا ١

 بفرح نم اهب ال ةءلكلا نال لوصالا فورح ددع رك يفرجارلا لاق . اهركذ رثكا ةنالفب نالفو . . فن |
 اىهنيب لصني يفرج اوماغإ فتوي فرحو هب كب ا د هيحقل الا ىلع تلا ريرشلا 1 « هلك اًمئادول ايل |

 سايق ريغ ص و لهو يلهو لاه اهريغصتو نييعيدبلا كنعو.+ ةارهسالا يبا .دازهسالا ةموكمالا

 و له حو مهل

 كانه عجاف ىل ملا عإونا نم عون لعادل ظنللا ن
 ظافلا واخت الوًالزه 0 اًدج ٌرهاظ ناكامأ

 م ةظنل نمأ

 رثكتملا يتلو . هاج نا نقل

 ع لثم تي ديانا لس

 عابجلا يا همنا
 ا

 مس 5 ع ا

 نوريحتلا هاكهالا ||

 بلطل عوضوم راهغتسإ فرح نوكسف جب له
 هياحا ىيادصيلا ايتراودو روطصتلا ١نود يباجيالا قيدصفلا |

 رشا 2 0 اديز له عنتمف يبلملا |

 ميوخلاب ظانس | سفنب قيدصتلا لوصمي |
 هب | قرتفتو . دي م : للهو٠ ٠ةلصتملا هايدي اذاذ 09 ا

 ١ اهحاصتخا امدح «جوا ةرميع زم ةزمهلا نعأ||

 ثلافلإو ٠ باجبالاب اهصاصتخا يناثلاو . قيدصتلاب |

 . لابتعسالاب عزاضملا اهصيصخت |
 تاالو نإ ىلعالو طرشلا لع لخدتال اهنا سداسلاب ]|
 دعب عقن اهنا نماثلاو عباسلاو ٠رايتخالا يف لعف نع |

 اماهغتسالابب داريرةنا مسانلاو . "مدعي ةلبقال لئلا
 لهون يف ب[ اه دعب ربخنا لب ا!عءتلخد كلذل و ينلا اب ا

 || له الأ ذ هلوق يف هابلاو ..ةراسخلالا ا حالا ةازجأ|

 هلوق ف تطعلا 1 ومسند يس |

 هنا ةربع يءافش ن 5 ٠

 لّوعم ن» سراد 16 دنع لهو |

 اد نعم ىتاتاابعاريشاعلاو "يخالط داستالا فلس ل
 دقو .اهباب لوا يف ةزمهلا عجار . لعفلا عم كلذو دق[

 لاقف ٍر مو بز يف كل له شيقرلا نال لبق لآ اهيلع

 |نسمانغاو عبازلاو

 الإ كللحما دقو . تلعف لأ لاقي. ةزه اعياه لَدق |

 ٠ مم شو.ضادج هناشلب رولا + ةلقغ رعصعما ( 2و1 17 ةاكاه كه

 هرحس
]| 

 "ا

 |لبكيل له ادال هده «كللذا دماء لادا

1 

 ا
1 

10 

 2 6 ةيله هيو ١١ د كمر يناغلا توناكلا

 بله

 + يول يف اتاوذ ال ف ه خحو كله يف

 1 ح سرفلا 2 . ةيله فتن ابله هيلع :ةبله

 ا . اهباتتم ارم مترطم وا ىدنلاب مهل أب وتلا هامسلإوا

 ٠ ممتشو مهاجوناابموقلاٌ الفو ٠ يرجلا عباتسرغلاو ا كاهكملا عاجلا رثكا ةكيع لكلا 3

 ل مب ف اكان ةيفاو لملا
 |عبات سرغلا بلهإو /

 -ا بلاها + بله اعواطم بلجإو بّلهتو ٠ يرحبلا
 |ءاتشلا مايأ نمنسبلا جر دامو رجشلا ب تلاع 1

 |يا.ةيلاه ةليلو .بلاهلا ثنّوم ةيلاطا + دبا يف

10 

 أأامواةلكرسفلا لما + لسلا ةلابخ يكل -9
 وو يذلا داما بدلا 0-0 ةنم ظلغا ما

 يبلا ةح وبما 0 ا

 | نيب عضومو تسالاو بْلحألا كت ومدكبللا +:
 || د دا ةيفاد هاله ةباه و 0 دل ةماعلاو 2

 ٠ كلا ةدحأ 0 ةبلطا 2 ةتّدش ءاتشلاو نام ل باها م

 .ةلكلإو ةباجلا لفم يدش ءانغلاو نامزلا ةبلهز
 أ بالما 9 57 ته ضيا ةبلطاو ٠ .مدق ءابله ةبلهوا

 ا
 ا تسو رك را ارا ةغل ايما لاعفا

 بنيلاو نطيل ضي كالحلا طابا ريكلا

 ا ةصييق يل بن

 أ |

ّّ 

 الها
 تينف ملص 9 ءاطل

 اذا

 قا ةآرلا ا بولا ءرطم عمة دز ابلا حيرلا ةبآلملا

 رتل ريثكلا مي 1

 || ولع 8 ال هدا وتلا بتلإو بيصخلا 0

 نوروبشم موق مثو٠ ةيلاجلا وبأ هديت

 اسلإو ةساحأب .نوموسومو ةلاسبلاو ةلاطبلاب

١16 

 تيل

| 
 | .ةح

| 

|| 
 ا

 اه
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 | :دهماطعل واع الغ دخلا "عنج الف كا فه حلالا قمار

 م عاجلا ةرهشو بعتلا دعب مونلإو لاعملا عاكهلا نمثيفلا ليلا هرافلا سركدلا لقاهلا لته
 ةقانلا ةكبلا عاّكملا ىلا ةبسن ةوبشلا ريثكلا ةعاكبلا + َخهلاح مئاجلا ليقفلاو٠ قرخالا ليوطلإو ماعنلا||

 لاا .ةعقويلا عجار ٠ يقر قلل للف هير | قلل نع ترض قولا هيلز ميلظلا لقيهلا|
 ةلقيولا شع لاقي

 جانكاستلا لكتولا ىلها
 ىلا

 فه باإ
 تك

 0 0 +: اماظع ع 0 ماعطلاو

 ل ل

 زرقا قع + ةيئاز 0 0

 صّوخ مونلا قو٠ اذيدغ راس ةئينه لدرلا ق نه مايلعأ

 وروما يف شركتملا قاهيقهلا  ءالعع نم ءيشن عريف |

 اهل اوانت انالفو: 6 3 ا ينع لجرلا ّه ظ

 ةدسفا انها ةهاح فاول جيبالاب

 ازهتسا انكه بكي هب بكم ١
 هيلع ددغ انيك هيرغ ىل 2-50 كف

 كافكا 0 دا اهنا كر اوكماخ دم |
 270007 ا + و ةراشالا 3و 1

 تح كه انكي اركهركبب ركش هور كين :.ركه ا

 اباعتلاو ةكدتذلاو

 أ
 أفينلا و.ككهو كوكموف ةتح«يغلاو 4 !ماغتلاو هرق 5247 3 دب هرثه و م ةعوج دعا م ماب

0 

 يقر د سارا ياك

 | :ريللاو + ةكت لغم ةنم غلب انالف ذيبنلإو ٠هب ةبرضر

 ؛ارينكوا اديدش اهعماج هآرلإو . ةكمم انالفو . ةجرختسا

 / ىرابخإو» تروبتردبلاو. نغطلاب ةكراد 0 2 ١
 ًاهبطتسلوهجلازعديغلا ٌكهو .ةللابقرذاكيكهواكم

 لظخو اهاولمض خرتساف تبرقا اكذب ىثنالا تكتم
 دنع نضرالاب قزل اًماكبتا ريعبلا ٌكَنإَو . يعرض

 أع يا كهنياتو ا ةأرملا الضو .هكوزبب|
 اج لقعلا دسانلإو ردصم كيلا + كه ن عجار .ٌكلذني
 | نجال] كيكلا +ديادغلا رظملاو . كاكهاو كَم

 ايس نه لهسلاوا بلطلا ظيلغلا ناككلا دويل
 لكما + قولو ىّدلاو ردصم كّيكَولا # نجاملاوا

 كلج ال ندو لوعفم مسا كوكفملاو .اهدالو رسع ينل

 هماللك يف نيكي * نمو حس

 لاك

 تك

 ساعنلا ازتعا كش ا كهكب 200 هدشاو وا

 ردكير كلا + غو بتي لجرلا رم + ةموتتشاو ا
 ةركهسو ركهيم ِهبف ام» سعانلا اهيضب ركهلاو .فاكلا|

 عمو كتم يأ

 جم دانضلا نمر راكهلا - ننركم

 .ناطاو نكس اًعْوكم كبي رجتلا تحترفبلا مك ب

 ذل دس كرا لبللا و١ لطشأ|

 دعب رككم | ةظغو عكا ضرما كلإو ٠ يسمي امن دعب

 ع

 الا ردا دهسخولذو عرج عكبي لنا عمو رينا ام .ريجتا اما

 اةاأبحا الج راك ناسا نكح لكتأ

 ٠ اوعزانت موقلا لكاو
 كيسا نكي طنوكم

 ,بلا تبكعو ا هل ع ويكعالو 5 5-

 اني زو.هب ًازهتسا نالق لو اًتالقو ٠ تمّدع اهوحنو
 1 ار بحرو بّذكيو رتخت لجرلاو ٠ اكرانتم ةئفظأ

 ل ءايشالا يف ردنلا زواجو مكس نبا ردي اف نالف كح ان راق «لعاوأ

 انجل مكه ٠ ماقا نيو هجوت ننال“ مكه نناوأ

 مج لزن موقلابثرالفو

 هعمل ير اهدا

 لراس 50 0



 قناه 0 ١
 تمي هس خئوارب 0 لارا رنه | طخما ريهتلا كمل . ظالتخالاو |طخلا رينكلإو 1 ١

 ,ىهو دببلا طالتخالو |||
 ةظف تيا نا قئاوصف + رصغ ةّناكراصف ةندب ىرتم ةففهلجرلا تفهنه ا

 . . اهني داوتلا فاخر ايم |نطيلارماضلا فاهففلا + فنه نعي كلا
 نيترسكب طدجو .ةيناه ٠ يثملا ةيرسطقهلا-طنه + فاّدلا قيقرلا صيقلاو ةغج الا نمو نافطعلإو
 نازح 0 ١ ,نطيلا ةرماض يا هن |

 يال هلا ةاوك انه ةعني سرفلا عم ا( يواو) اناوفهو ةوذهو اوه ونبي لوجزاا اذه ١)

| 

َ 
ْ 
 ا

| 

 (ةنلجيلا | عقوم د ةعبضلا لش نم تعقو اعقش عمت ردد لاق .رنطي كلوق لق طلارعرلا عرسأ

 ا ماك اودرو ادْرو مونلاو؛ 2 3 ماب 00 | رفا

0 
 |لوهمجا ىلع عّقهتو . ”ةعضلاةداكيزف تمقو ةقالإو ا ونمت ليخلإو اهصخت ةبشو

 || انالف عقتهإو . ضصقتو عاج لجرلا عقمجأو . كن, ع ءازغف لظ اوذه

 أ نالفو .ربذإو فرشلا غواب نع ةدعقا هوس قرع ديزو» لز لجرلاو ناظور هيحانجت نخر اطل اضل /

 9 ا اوءاهادستو ايكربا ةقانلا لغ تأ |و.ةعنمو *ّدص انالفا كي 8 ل ةفوصلا تل أ

 | .ةدواءانالف هيثلإو ةسختإو ةتدواعف اموي ةتكرت انالفأ داّوفلإو .اه تيتو ابكت رح ةفوصل اب جيراإو.تعفترإو ||

 »نم ةلفغلا عاملا + ردت لوههجلا ىلع ةنول عيتتهاو .  تفخو شاطو ببرط نالفو .ءيثلا رثا يف بهذا ١
 :ريادو هيلا ةمقهلا * صيرحما عقلا + شرم وأ ن يتلو .عوجلا نم كله هانم نالف نه لوقت ةماعلإوأ|
 ف بيصت ثيحي وأ سرفلاروز ضرعب نوكت ماعطلا ةنع عنم انالف الف لهو . .ءانردلا دعوا
 أر بالا بنج كيس ضايبةممل ولاه متاحا سدرانلا مسا ياهلا + اوه ىلا ليام افا ءافاه ب 250
 م رد 1 مك نوف عر تك هيفا يفادلا ثن وم ةيفاهلا علاج يل .يفاه لجرو ٠ لعافأ|
 | فيصل اح ٌدتش ار جثل ١ عمعمعلطاذا ٍفانالاكضعب نما ثرِطمي ثاعم اهلا + اهنازض لال تاوهجأ|
 ا اا تانج رخل ةَقَلإو :رفلا !اليتيأ رد | يف اذكه ٠ فينخما هرملإو ردصموّنهلا +كفكيأ |!
 || كيرثكلا ةعتفلاو . ةحيضلا ةدغ نم تعقو للا ميك ديف ملا ةوفهلاو باوصلإو او لبق

 || عقو ةياكح ةعقيهلا *:موقلا تيب عافطضاياو ءاكتالاا سراف نبال اًقافو ةرظنلا ّيرهوجملا يفو.ةرطملاو ةيشرلا ||

 || مهمل سايلا لع سبايلا <يثلا كيرض وا فيسلا| بوحشلا ةرظنلاب ةيرهوجاد ناو. يدابازوردلاةمكقو ١
 مسا عوشتملا + قوق نفل ا تير كلو 50 ةوقملا + قبحا 5 هاه ل .ريغتلاوأ|

 5 ةحقلا هب نوكت يذلا لخلا نمو لوعفم انلا نم تيتا ما فعالا < تام جةللاوأ|
 راس اذا يذلا عوقمللا ىقتنملا فو نبا ىتبسي ال عونهملا ها 0 ةمسلا يسع هعيش |

 ا عيتابب جو تبوس دب واايد جمس | ى عساولا اللا كرادخما ةم تبسم امر >>

 وا عوج تم فعض اًغوقه غبي لجرلا له ظ وريغو ماعنلا نم ليوطلا خحنلإو
 ٍ 7 َ د : م. كاشلا فلصلا ماسلا /

 ماعطلا ةوهش ةلق فقهلا فقه |زشلا ليوطلا رّوَمَهلا + ملل خجو ةرقهلا رقه

 || ىاهلا + اقاهلا * عاجاب اهدهج اكالقو هلت قحالاإ|

1> 



0 

 ا وهلا ةيسولامسارثكأو ٠ عباتنو طقاست ءيشلا ىلع رملي انام لطم لطب نطلالظه أ

 1 211 لع سانلاو.انيلارياظت رانلا لع شارفلا تفاهتوأ ج ةلطاه يو لطاهوبف رطنلا مظع اًقرفتم اًمباتتمأ

 اا دعب اعيش طظقاستلا تفاهتلا سراف نبا لاق. اوحدزا ةقانلاو .هيث دعب اعيش ةَقَرَع جرخ سرفلاي قى 00

 ظ :ةئلق ةدطق طتاسلا تفاهلا ةيرهرجلا لاقو هيف لاطتملا ب تلاس عمدلاب نيعلإو صل
 قمحالا تاّكيبلا : عضو ضنخنا هنوغلا تفمعإو ارطملاو ردصم لاظولا + لظاقلا بادعتل |. رطملا ند ا

 أ تفاع + ةيورالب اريدك كت لجرلاو . قدو عضتاو ثلا ةعرس ئظهلا قطه

 ا 2-2 0ث نيمطلاو ا و د4تاقلل 7 قحالاو ّصللاو يذلا لطفلاو ًٍ ادا فيما

 ا ةَيينملا رفاولا ى رمح او و ملا .ةلطاه يا ٠ ٠ لظع ةعدو .ريعبلاب ٌصاخ وا يبعملاو

 ' الإ تانرز لاقي .ةنسلا ميدل نيذلا س اوما هيدا نط تا كراوسس نه راو طجحاا
 اد داو مطونك ا ذهو. لما باح لاقي الو ٠ .ةطاموا ةلطتإ
 ةّيسرافلاب هتنه بيوعم يوكل - قتفه انوداسسح إف عودار ككل لا 5 او *اعور سرقأ|

ٌ 

 ا
 ا
 أ

٠ 
١ 
٠ 

 ظ

١ 
 .اهوبه فياط ات ا ةتلطم وأ ةعطقنم 0 ٌلطهو الطمأ| ٠ ةكرلا وذ لاق. . هريس يق عرسا اندم لجرلاو |

 انّتغ تلق ةسعت انسعن:امااَذا ليف | ةعاجاو رهتلا دارو امداليل مسا ثلعفلا لاق دل
 كرتلا نم سا 0 ىّرغب ١ ٍلداورلا فينه نم عفرإو اقر ةكوش ملل ت تناكذنهلاو

 علو فخ هي ثلا كعهو 5 1 طيهلا »ب ةلطايهو لطايم جا . ١ لاش ته ا ةماعلا

 ند ةنذاو 'مباقافنغا كر م كل اانا 3 اليثابأ

 ْ لاتحا ٌنصللا سلبت - كك ٠ كسل فهلا ف ةغلو ردصم خفملا < يود ايف نم هضيرملاو || '

 ةبحرأ# د اكو ؛عرزلا فهلا م عطانلا نعل الا لولا سلطولا * لباو افا 5

 | صب 0 دينو فال لفسا) تالا اراغصلا| بْتذْلأَو

 | ا ط0 قراهلا باوصلا لوقو ةبراهلا خحنلا ريكلا شيحلاو ةرينكلا تع علطه

 الإ نما ةعفرقلاو ةقح ةدحاؤلارابكلا" يساعد ديلا 1 لجرلاوأ
 أ |نبح لو لسا ةايلفلا ةفينضخك ةقيقرلا ةدبشلاو : ا ضرما ل ل

 اه «ءاغ أب يلد اقنو ةبانعو يطل يطل لظيبت باوصلا

 فه ِى [هيررس ىثم لجرلاو تاع كرد طماطم #٠ شاّيطلا ريحا نم فانها + * اهيف لسع ال يا

 الل نكي ل اهوا نكاسلا وان درابلا لالظلا نم 3 نفررفلا طياطملا + عرش لعمل /

  5قيقرلا صينلا نمويب 00 فينخحلا ةحخج الا نمو ارصلا ل طهلا# ىر ( يواو)اوظهو ا هب اظه
 ديدشلا برضاإوأ ٠ دئاَنَم جرو .كناقهلا عستوم ةكاتهلا + ق اربلاو فاثشلاا ٌطعيلا اههيب عقو لاقي

 لافي .رثالا نكمل ناسا + ةنكاس ةبيط ةبيط يلا يقتل توص ةباكح عم عه 2 ١

 الع ا قولا واس وردا فلنا ؟ةناقم لع _ عاه يفةخل اق همه عيب لجرلا عه
 رصخح ا ةقيقد «نطبلا ةانعرلا ةآرملا ( ةيئاي ) ةيغاهلا_يفد

1 
 ||[ ىثلا يف يشمل ب يما كفيلا - كلفه |٠١ ضنخن ووش داطت اًاَتهواَتْفَم تفهي يغلا تّنه

 آا41'

 ْ ثودص عمبشسف تبدو اذه ثني جيرلا ته |لباق.١ 0 ين يا“ لطم قاد ندحا لجر لقب
0 



 تسلا

 ةنطب ص 0 مي مدانإل مضدب طبهوا رت #مونلا ||

 يو ا وهف . ؛.بدجرانجتا ّلفو قدو ؛ هك لوأ |

 ا ةكد يا وضد يع < ىف لافي ا دقه ةامضه ||

 تيضنإو اهعواض تماذتسا لبخلا تضهو .نيطيبأ
 || .افوجيقاضو اهيلاءاتلخ دو تاتا وا

 | تبهذسادسإلاو عاذجإللل بالا تيضها د ةبعوهواا||

 ةيلظ ةبّضعو .ننلا كلذكو .اهريغ علو ءاهيضاورأأ
 مغمنإو 0 داقنا موقللو .ةركوةلذاو ةبصغو /

 اضينالا عيرض ماعطااذه لاق .ميضه وال ١
 ةبصغو ةملظ ةيضنهإو . ضنا هيف 5 املا وأ

0 

 ةعرس . هالغلا ديفي اون ءابطالا دنع مضاطإو ٠ .ةءاخرأ| ١

 كثنّوم ةمضاطا » ةيريرخلا ةرابك لقت دنع جاضنا |

 كتل اءزج ريصي نال دانغلا عت ىلإ ١ةّونلإو عا

 مضه اود كيا رول روصو ٍوضعلا نم

 ةغلابملا لاعف ماضملا + دسالاو هلال 2 انام

 اطعم  ةرارحلا ةلاجا ءابطالا دنعو ٠ هردصم مضل + مويفاطإو |

 افلا لري دع ماوق ىلا ءانغلا ةيززيرغلا ||

 نم اءزجر يصي ن نا ىلا ءائغلل اولاق.ويف ةيذاغلا لعفو

 ديكلا يف ينائلإو ةدعملا يف لوالا.ةعبرا موضه يذتغملا ||

 عطا 'و ٠ ءاضعالا يف عبارلإو قورعلا ين ثلاثلإو أ

 ينل ل النا ماعلا ةنال ملا هو رخآ انضم
 7 نع ماعطلا ردجني ال ن ناوه مدعم ل هطول ا

 عملا يف ماعطلا رمال نارها نالط دعرسأ||

 نظن و نضيتالا ل م نيطلا مه 1 او اضيا مضطإو اى.الصا ١

 مةهاركةلاع عا صمإو .موضهو مال جرو هءيداولا ||
 دمضه ج اهيدل اب دوجت يا“ موضه ديو. هوضلطا خضم ٠ ش

 ليح نب دابز لوقو ْ

 ةدراب جيرلا يسم نكن َ ا

 ”مضه هب نايتفو ّيثأ يدإو
 يخل هيوم وونرزتكي ب يال أملا نو يضهي مهنأ ينعي
 2 ثكأ | ةفياطل نايلا هاصخ يل ْمِضَه ةآرم .٠ رولا

ْ 

ْ 

' 

 ا

 |ويف يا مضاه يشو.لءاف مسا مخاطلا + < ةّنح هياعرسكو

 فه

 أو 0 ا ديم ناو ٠ 5520 نار اني

 || فوجيف "مضره يأ يضم اهلَط لغو ءارعشلا ةرونس |
 أ للا : ةييخطا ا يأ .ميضد ةبصقو .ثفحا |

 وذ مهحألا ؛ اضم ١ ج تيل لمع ماعطو بضحلاو ا

 ةدؤض هلو اووف ج هاوضه ىف ةنالاواياننلا ظيلعلاوم |ومضط

 .ةيضهيهو ةم .هؤضوم ةبصقو.نابلإو تبطل مايط

 2 ا

١ 

 1 ري 3

 أ( لخخ + ةضه ىنعمب عدم ملا ضيصِف

 © ١ قابعا قدي يا .حضاهضم | م

 اهتاراجل ةيذارملا

 ا ب 4 كننتساو سا ةاضايم هلضاف -وضه

 5 ةضيضهملا : 0 لو

 ا تاءادا ا #2 ناتالاو ةداكذلا ةانقللا

 سانلا
 ا ا لا 501 7 | نم علا اكل طاعه

8 

8 

 طدج# ءاطم ىثنالاو روبصلا هامملا

 وا ةيشخلاب ةلتق اَرْطم راع ككلا ااهطعم

 ع مفروم رعب ا تراعع 7 برضلا قل 1 ًْ

 | 6 0 اع اضع اهل ةريدتسم ةبنخ نيراجغل ا دنع

 ا ةلآس اذا هو ؛:خلل ريقنلا لل ذتو ةّوما | ن

 أ رتفللو ي مخمل اا - سرا

 ف

 | القوا . ةسار بّوصو ةننع ذم هريس يق ريعبلا|

 | عيطملا عطها ىن خحكب ريعبلا 2 ةددع

 || عوضخو لذ يف رظني نم عيطمملا + عسإ اولا قيرطلا
 "1 فيه نع ىلإ للا تكلا ةرص علال

 |'هامسلاو . تلكح) اد » فطوم يارلا كئامم

 لكلا ليلا تق ريش فطحل | ثراطما ٠
 ليق تأ نمو | ةنانكنم فطهلاونبو .ريزغلار طملا|

 اعطما# 0 هلع يشلا ىلع هرصبب -- ١ اقئاخا

 أ

 ةفلخ ةييوصت هقبع يف يأ” عطمم ديب و

 ناذجلا تحن نم لّوامثوأ

١14١ 



 يظه

 كه د هةر

 اذاانكو. ةخدشف ةّدطو اصه صم 0
 انس اك سيجاضاب اضقو ةرسكو دو : هزمغ |

 نع قب اميصع لجيرلا صح «ةصوصموأ
 |صيصهو .. صوضملا صيصخلا 3 + ليفلا نيع ةصاطا ||

 ظ ايي واللا
 مهالاو راضملا ع مسك امضه ةيظع ةمصق ندأإ

 ايا مصيعلاو 1-5 قدوه دش الا مصيلاو م لا

 لا ئونلا ل لجرلاو ا نم برضأأ
 ظ مصيلا كح كاك امكلا نمةقْرقْ ا

 0 دس مصوصقلا ا

 8 ٠ ئوفلا صهاصولا ب ةزغ ا ةصيصم ةصهطو

 .٠ تتينيعلا قار لأ صاقصلا <

 « وشلل نوع ةصوصملا + صياَسةلا صوصُلا 1
 ا كلذلن ابا

 زدراا لضم
 ه2 ل

 أ

 +« راكو نسا (ةوواو) اوضه وص |
 ةايشالا اضف + ةباص ربك ًءاصاب ءاصاهأ

 لجرلاو . ترطب ايضَه بضه هامسلا تبضه ْ

 |تعنتراو اوضافا تيدحلا يف عوقلإو ٠ ديابلا يشم يشم
 ا اعلن ا عييت رول  مارعلا

 بضهتساو اويضه قع 00 2 اوبضتهاو كا ِ

 ا

 'ضرالا لعطسينملا لبجلا ةيضولا * ةيضه راص لبجا
 (ليوطلا ليو عسحإل ردا نين قلخ م بج وا ١

 ثود نام كر جبن الا نكي الو درغتملا عنتمملا |

 رثيلا ج ةرطلإو يضراالا نم عفترا أم ون لاا عنبرلا

 هذهو. بيضاها او تابضهو باضقو كفو بضه ا

/ 

 تبيضاهالا ديزوبال أقو.ةبضه عج بضهو بضع عج

 تايلج يو .٠ بي مسالا 0 0 اهدحاوأ

00 
 000 ةيُتاخ ١

 أ

 +رصمدمغا

 7 5 باضهإو باضها عم بيضاهأ ليقو ٠ باضه تول ||

 دخلا ةييكاو يما ةليوطلا ةمخختل او

 نعمل اذكو . كمن م اعطلا ةاودلإو مح هع
 را 58 0 0 هاو درو |

١14 

 لع مضهو ٠ ا ذغلل ةحلاص ةروص ىلا ةتلاحا رماعطلا |

 ش م

 اايدشلا .بلضلا ءابلا ديدشتب ةبضمطلا هوجو دعابو
 ةفرط لاق رمل رتنكلا سسقلاوا

 رونو روكذ ججح انع نم

 لا لتبا اذا تاّضيو
 ل نم ةيوضمالا + نيلل] ةللق يأ .*

 | يماعا جراطملا نم ةيوضها ماصا لاقي .ةءقدلا
 |رمريصلا سنا ٠ اهعر دبي 000 _ جنه

 يلا "عيضه نايبص دب يشاوملاو ثبإودلا رابتعاب اهيعر
 ا 2

 | 5 ةريكوا ةكذو ةرايك اضم ضي <يثلا ضخ

 .ضوضفبمو ضيضهومف . ضرلا قوفودما نود
 | امس ”رالفو: تعرسا لبالا تضحو *

 و .ربكلا اًضاضيعا هيغلا ّضهاةّضح انالفو
 اعل افا فو امم قمم ماضي >ٍ يغأ

 اغص

0 1 

 داود ىذإ

 الم هاما ًاعلتوبلا

 | جدا اج لئاخب نع اف

 لي غلا

 12 ما ل مالكلابو رعشلاب لّضه
 11 ارق نادل نر يا

 الاضملا < رنكلإ,ردصم لضم ءاملاب تن

 ةولستلا ةءارلا لضيملا + نييدنلا ةليوطلا 0
 ةريزغلا ةقانلإو فضلا ةارلا ةلضرملا «زيتكلا شيا

 تاوصاو ةحج

 نادل
 14 ذ انالفو كحك ند يكول يلا مفه

 ايف نم لو 3 ٠٠ ةييرضملا مسالإو . ةبصغ



 رص مه
 ١ 8 وار ناب ل ل ظملا تثهوا ! املا مهم 117 ولا نك كرولا لا 15 +رااور دصم وَ ا
 دوج ره راشيلا + ةشارف نيبو جرخأو شيف ةه رمكلا خم لجرو.نلوخر يا“ ولا وأما |
 طوغلا ورع نب ماشه باها ةّيماشملا كاجو ١ 5 هنمهبلطي امايف ناشلا لا ا

 8 هلا يق ة ةلالدال اولاقو دعب اتلخت م رادلإو ةنحلا اولاق تتفتد داود ءابطالا دنع نششإو ٠ ثورسم حرق يأ َ

 «تبااحلا تدع ! ةمامالاو ٠ مارحو لالح ىلع اها لبسي يا ةشاّشه ةبرق د + ريصل اكن م1 ]ا

 ةوخرلا لاابجلا مشهلاو 50 »ب تافيرعت | .شؤشم ةاش + ةباعك ةشافهيدنفا مصاعيو 3 ْ

 ا 57 ةّرللا ةيسفلا *”مشأه ه هدرغم 0 امشهلاو ل اذا حرفي نم شيشطلا 0 نيللاب

 | * تامتكد ج ةب زال ةيدطاو .ةناثكلا ملا ام ِ 8

 جاك لك سبايوأ راختم سباي تبنو يلا مدا .ةهجو عم بهذو رف الشه لشبم لجراا لغه أ

 أ 27 .ةيبطروهو مشه هل هل لاقي الو رش لكو' قزقمالا# ناللا نسايم كلؤنا ةقانلا ا ها ا

ْ 

 ظ
| 
| 

||| 
 ا
 أ

 أذ
||| 

ْ 
 ١

 رمل او اهرجت نطو قفا يد هلق سرفلا لغتحإو ٠ ةليشملا لطعا لجرلا ||
 | ةقان 0 |١ رك ةمنينهالا وه | امو ٠ ةسبايلا نم تبسإو دلا نم ةتيكرام لكةليشهلا * هبحاص نذل ا

 لاّرهلا 0-0( 1 2215 ثيح هيلع غلبت هبحاص نذازكأ ١
 ا

 ْ ةتسيزرف هرتكل دسالا يشرك رعاشلا لاق : بصتغا ام اهريغو لبالا |

 1 8 | ||| قلفما نسحلا اينما كولا ع هلا نم يح كئمو اهاةليفها ك5

 ا ةحرتلا اهجوز ىلا ةّيّبححلا ةدهغمألا * ةيسلا 2 لاو ا الإ ريرحم لع ا

 ا كرام ءاغأب حلب | . ميلا كلل ةقانلا لعل

 ظ دفانمت تمم جرا بم. ارتكش لفن
 || ةرسكءيشلإو : ةلامإو ةبذج اًرصه ةرصهي هرصه |سارلإو ماظعلا رسكوا فوجالا وأ سانلا ء يلا

 ||| ريغ نم ةرشكو ةفطع نضخل انو نصغلإو.ةاندإو ةعفدو |نسيلا يذلا نتنايلا علا و١ اًةصاخأ|
 انوع نحره زال هدو ةا هر هيك نعاملا لاعا ءيث ٌلكراردكلا بعصبأ|
 58 هعيش دع ل الاس هموقل ديرثلا مثهالعلا ورمع ا

 | سلا هرما لاقو . ورهظو هتبقر نيب ءاوساو هللا كاعو نوتنسم ةكم لاجترو
 | ملئاط ابنرا# هوتي كزطع مو ةمّظعو ةمركا انالفو ٠ ضل يثلا مه |
 ظ ٍلفلخملا اير عشكلا مضه لع |نالفو ٠ تفعضو تراخ لبالإو ٠ مثه عوالقم هيغلا |

 | «رصتلا نضر ةطح اعواظنا#رظتهإو اا ١اهبلح ةقاتلإو ٠ 25002 3 يثلا |
 .ةريصقيلا جاها دا عردعيوو ا رف او ةفزيس دوت كوننا كسلا ج راى ءاك تكلا تارا ْ

 ا راصيملاورص ناو رؤصيَلا#«ذيخأتلل ةزرخ ةَرصرلاو | ءيثلا مثنأو ٠ .فطعنت نالن ىلعو ٠ نطل

 50 نا 00 رصهم او راصطإاو .امش قمنا إو تنمضو راحو هته

 ارصعلاو رص ريد او ري يلو راّصتيلاو روْصبلاو لعاف مسا مئاملا هل اهتيضتها يل .هل يفن ثمفتهإوأ

 لجر مما روفاهس لا يفر لك |مئاهلا كوم ة.شاهلا * ريرحلا لهال ةثهو ديرثلا||
 م درب عيري مسي ]وراتبه دسالارؤصإلاو | درث نم لّوأ ةنالورع ةمسإو بلطملا دبعوب| مثاهو



 2-2 - ع
 «٠ سسه هس

 يدنلا كرار ا” او اهيرع نم ىياعال تامياماح | ةديدشلا ةكرتتاو أ
 اعرب عارلا ساهسملا +ليللاب يغملاو م مهجلا هوك "لغاز الا الضا» تارضآلا ليارملا <: لمزم
 ايرقو-باّصتلإو المع ةليل مانيال يدلاوا لكل ملا اوكف كارلا داع نككلب ناربنرطاو ربنزملا ظ

 أعردلا ةكرح توص 0 هرماهسها ٠ خيدابازوريفلا ةطأغو قلما يسلب يرهوجلا ١
 |لوص هلام لكوووخنو ليزلاب لجرلا ةكرحو ليماو ول توثرطلا هبشب تابت لصا عا عزه

!| 

ٍ 
 ا

 نيس اكو نيغلاب و امرأ ١اب باوصلا' |

 عسي ملو.سانلا نم نوريجخلا ءاسمألا وس ' هيثلاز هزم «ةكرح< ءيقلاو.هللذ ةزهزه ةزهزه
 ٠ درفم مايل ل واب لق هيلاو .ككحت |

 امعجا ا 0 2 قامةنلح ايده اهردب ةقانل ادق ,بورخ او ايالبلا كيرحت رِهاَره ا. احا ريكا

 أك . رطبا ردها + ةنقرو ءيغلا نحو ردصمر ثلا داما نم زاَهز رظا + زهاز ارما نالف دهش لاقي ٠ َ َسمانلا

 ظ ادرجتو .رشألا نوم ةّرشالا لصالاو ءاه ةزمملا لولبأ 5 عا فاص يا ٠ زاره تنسو يراحا ريثكلا |

 | ةري ةرجخكر شح ةرجش » + مورس ايقزو ظقمأت ةريهأ رعاشلا لاق يزاحما نينكلا كلا فو رهز 4

2 
/ 

٠ 

 أ ةيماع تابنلا قاقذ نم فئاكتو كفنلا اًمِرْيِمَط انفوتسم اًيقاس تثارتسا اذا ْ

 || ربلا ركتكوا فيعض تابنو فيعضلاوخ 3 ارهره ره ءاوجإل انداح |

 أوه لبقو ا علا لءاعاوا خل رجش وأ عيرسلا فيفخلا زد 21 .رعفلا ةليعب يا 001 0

 | عا ليالا نم راّقْفيلا + مولا فيمتت |ايالبلا كيرحتو ردصم رمزا ثلا الا نمو
 | |اةّيرلا قرتحل رتل رؤشميماو ٠ نجام الو ةب رض لّوا ف مكتو | ةرهزط الف دهش لاقي . َس انلا بورحإو 0

 ! لبالا نم راس ( ياو ١ !وزه هوز ازه»

 7 | تال ًصعبةطبخ شه ةشهب و هش قرولا ّنشه رزه قيد ل كرر ا

 انندي زبخحا نش و: ين نع ىلع اهب ئششأو هطق ةروس يف ةنمو| ةم اعلاو ا اب سه لاقيالو. 0 ا

 || دات نالف نتعو 0 تكلا للدور سه لوف ||

 شك انو فورعلل كفخو مسبتو حاترا اًناعسو كمال مس كانك رق ا

 نم ةشاشه نس هيثلا نو .ةلو هب نه لاقيو احلا
 اه 00 تم وهف ٠ ىخرتسإو نال لع باب تاسهج عاجتلاو دسالادسملا_دسه

 8 اعوجتو مس و حاترا نالفو :رتكلا عير يأ ناكل اوخالاو هربا الإ ا كتابارق رسل كس ْ
 ٠ ' ةحكفو امانا ةفعضتسا اذيفع ةفده + طةنوأ اه ةزمملا تليببأ ةزثسا ل ]كالا

 /نم اىريرعلا لوف ةنعف 22 دعب اشاشتها شن ٍ هاو لأ سهو. . ةرسكو ةقد سه هسه < ءيغلا نه

 ظ 5 انا هاما نما رابع سنتا كرس ادم وب

 ا رات ف صإالا كوم علا ١ كل حال ناو عرش سا اعنف عسمب لجرلا عسف
 |يميسلا ةشهتسيالن الفلاني .ةزيقتسا ع اشهعسا ةظهتسإو ان نوواكلا مسا + ةمشه يف 5 ةغل مسه ةمرمهب ةمسه ْ

 اةعاشملا + نيل وحر يا شاشه زبخو. ردصم شاشه مسالا يف ةغا
 | ةسولخلا|هةداريوةجوزللا ةلباقمعابطالا دنعو ردصم عردلإو .لسلست 000 200

 رويتححس مدلسللا

 اا



 لرزه

 |رالفؤ: :ماوم ١ 5 تّزه مونلا لزهو اا اينلا 7

 ارم 00 لجرلا لزفو ٠ راتفإو ةتيشام -_ ا

 ؟ |لزهإو.٠ 5 ضينقن ”ةلزابع لعرأ | لزاهو ٠ ًالوزم ||

 اوما اوتو رماوم ١ تلزه مونلإو ابا ةوانالف أ

 .(ةبانلا يا) تزهو جحابصملا كفا .قيضو ز دش ث نع

 هو لعف ريغ نم تخعض ناف.ةلو زهخ يبف لوعتلل كابلي
 0 يا فلالاب لجرلا لرها لبق كلل |

 | ةيبكل ١ ةكرحلا عاو :أ نم وهو نعنتلا ضيفن لازت 2

 عيش لاننا بند ةئازا دا عا ءا جالا لضاؤقلا رشفو

 ردرولاو نمل إو لوخت | 0 لوالا ديقلابف ٠ اهعأأ
 ةلئازلا دقو ٠ دايدزا اال ةعانصلا داي دزالاو قا او أ

 «««يقياحلا فئاكتلا جرخر يخالا ديقلايو.لوبذلا جرخأ

 1 هل انقا ايعإ ثعقو لاقي. ةماكتلا مقلاة اغا[ ا

 7 00 ةلزه وز راص الازم لوهجلا ىلع لهوا |

 كره

 ديف 1 ا ةزيب ةزمع ايه هزم <يغلا مزح

 |( تجرخو هيهرو نيبام له دف ةبرض انالفو ٠ ةرنح

 | ّىدعلاو ٠ هيضه ةنح اهو ٠ ٍتتوص ئنونلاو؟

| 

 ا

 : اهرفحرببلاو نزلو ما ممالإو ٠ مْلفو مرسل

 3و هيجل ىلع داع تهز زو .عيصلال ' عدص اموره ليللإو

 ةذلابلل ا معزه 2 ا * ثفطع

ٌ 

 م يديم هلا ترم يس ا

 7 5 دل مزه عواطم مز ص

 عحيذ ةاشلاو.توض عم تقّشت اللاب ةباحصلا

 عرساو ةردعبا *يغلإو: هي رج ثوص عوسا
 ظ ارم لبق اه ىلا اورداب يا كت ذاوتاَل

 ++ مزاوه ج ةيهادلا ةمزاملا + ةصرغلامانتغا يف بّرضي

 ا قيقرلا ب باح و ضرالا نم الا الود «,زنلا

 م
/ 
 للا 0

2 

 |نيبل 1 نلع شا لنك اكل نإ رمادةماكق |

 الو كيتا ةانعم ظفللاب داريال تراوهو دما دفا ا
 7 عيدبلا لها دنع ربخعملا لرش . مزاحم ||

 ذا ناوهو .ٌدلاب دارب يذلاوه ةيونعملا تان |
 رهاظلا بسحب ةيباطللاو بعللا ليت عش وتلا رك

 رعاشلا لونكةقيفحلا بسحب ميمثرما ضرغلاو أ
 اًرخانم كلتا يمت اهاذا |
 هلاضلا كلك كيك نع دع لقف ْ

 ,/*«لْزَلا ا ريكل ( ليزا باوصلا ليقو ) لِزطإوأ
 | تاي لْزَهإَو كره ج نيبسلا تالت[
 .ةلزيه مييفو اوراس لاقي ٠ .ةيارل ليما اط دحإو الا

 :لزا ما ا : بودجلا لالا «ةيار يا

 ةازيم |فاؤرتع "كوالا ياا باضملا لوريل

 ليزاهم جلاب |
 طالتخا ا ل ذلا | الرواس جرم

 اعيرس يا ره كياظ * توصلا |

 اةرفم ةمكزملا ++ لزآلا عيسلا عالزيلا + علزه ا

 آ عيرسلا ع علزط ره | | آما + ةلالسنا الزطا |

006 

 الو قعبتم يأ“ مزنه ثيغو عيطملا سرغلا مزمل كاسل

 (|نمورغنلاو كلل ة ا فلا ناثر مز 0 اعلا عسل

 خو كانا اكو ءرغ اذا ةحافملا يفور دصتلا يف نيتوقرتلا

 ةديدش يل ةمزه دقوا "تامزهو مَ موزهو مره ل

 0 ا رمل ”يسفلا فتم مورملا + ن نابلعلا

 00 كور ادب يثلا نا دا فال كل 0

 أ ةدداوومزه نم مسا ةميرطا# كسمتسي ال يا . م

 اس او 2 اراكبلا اقوزالا

 الا 5 00 5

 ل
 مم زهيتملا + دسالاو ديدشلا بلصلا موال ب

 مراع نانا مى

 :دعولا

 ةبشخو هبا نونعلي زان وسار يف لعب دوع مازتيملاو

 8 ميو أصعلاو رانلا اهب كيتي
 3 ةدئاز ز ممللاو 5 كرادتملا توضلا اَرملا- جره

 | اونو طالسإو ةاسم داكةضرطا

| 

ٌ 

 |[ عرمرم اف ةعغعب ةرفازع ةرهره

2 



0 

 51 0 كله عضومو او او

 «ةيلهاجلا لهان *موقروبق ديفعضوم وأ اولِنف ًاليلفلها |

 رْطإو ٠ .ةتارزه 9 ةقيقرلا ضرالا ةرزطإو ةرزطا |

 |تارره وذل ةنا لاقي . ع ا

 يأ ت تارزه وذ لجرو ٠ مات ليكي تارزه هيفو

 رعاشلا لاق .ءيش لكوف نيب

 ايكرات تسل ثارزه عدت ل

 هراضال كبايث علخت

| 

 كمال

 ا
 ا لكيف. نب نيفي يأ

 يطال 00 جرزم ا

 'ىسراف ت كتابنا“ نمسح[ 1

 هوان ا بيلدنعلا ناتسدْراَرملا ْ

 0-0 تاير اليك 0 فرزه ا

 وجمل كا 0 ا

 َقْورْرح» 5508 نمَةَكَر هال تدر

 قدرا قررا د. حو رونصل ال قوز ره يفةغل سبح

 | فطع نم رهو. هكر رح اره زوي هب رهو © ل

 0 1 هديل زارا بنا

 طاخنلاو عود جاو. ةلزلولا ةاحلا دعوة رَط
 دعرلا ثوص داؤرت ردقلا نايلغ وصوب ايترالأو ١

 ب حرفلا يف ةّنخمإو دما د لب 4 ريس عيونو | 1

 يودو توضلإو دعرلا توص ا ردصم زيزطا |

 .نرمييريرتملا لوقو .ةكرحما رهو كريما جرلا
 يربك ةساقما

 وع ىنج ىنبن مج اوذتدصق ٠

11 

 البند زم لان ام هل دوا

 ظ 00 لجر «*نوزجلا ريزملا# فيعضلا ر ورمل

 ,* هبر ىلع 0 وحورب حاترا يا .دعسأ

 اكل ةيث ىرملا نال 57 ءاطعلار ا 0

| 

 مس الا ةيعجلا يف ام لاقي . درغنملا عارم

 *ثرالف رم لافي ٠ عرسا اعزه عزب لجرلا عزه :
 اعزه + ةرمك يغلا عزهو: عزف لثم عرسي يل عز

 قيس ةأرملإو ءركشت هلو. سعت لبجرلا عزمتو “٠ ةرسك

 عزماو ٠ تزتتها اهريس يف لبالإو . تب رطضا اهتيشمأ ي
 لجرلا عزتمإو . عزهناف ةعّره لاقي . رسكتا هيثلا

 زجارلا لاق . . عرسأ

 عزتلا ربراخخ تلق اذااّنِإ

 عزج نع اهنم براشلا ر دصو
 عبطلا تاليلنلا ضيبلا اهيلفت

 عزتها ره اذا صاع لكنم

 عضب سام رسنلا ىانق لثم

 0 هون 2و فسلاو

 ١ عاج مح
 كنا عارم + 0

 يكازنلا ربك تكي
 ا

 ةقئاطلا ليللا نم عيِرْملا + عازط
 أأ| ىاونلث وحن وا ةنم

 | ىضم لاقي ٠ ةعاس ليقو فصنلا عيارانلا ىلاقو . هعبر
 7 ةعرملا + جالا اًضيا عيرطلاو .لبللا نم عيزه

 | تارطضالل اهلمعتست ةماعلا. ل اتنلا يف ةبلجحإو فوخملا

| 

 لضفاوه وا انيجوا ن ناك اًميدر ةنانكلا يف رهسرخلا . ئادحب اهطشن ازيزه لبالإو .لرجعلل هج :ه نالف |

 رادلا ف امو .اهآ درا وهوا ةديدشلرَخّديةنال اهءاهس ارز زّربتو ٠ 1ك ا هلع ضننا بكوكلإو

 مآ ذة تك لبالاب ترتهإو.. كرت اًرارتفا زتهإوأ| ا

| 

 ا عرمالا «موغلا ا نولوقي ًالعف اهنم نوني و. ,قلقلاو

 أ
 | أ عاّرملا عزدملاو ٠ دكا اء( رطل ماكو ع عرف

 ش ةقدلاو اهرسكي يا ةرجت لك عزم نو
 |عفجتلا ةفزملا د يا 1| ةتفره

 يفاجاوا شيرلا ليوطلاوارفانلاواعيرسلا

 قزملا + ةنم راكآ كمضلا غي قزها - قزه
 اعلا ةارملا ةّقَِما  ديدعلا دعرلا قطو .طاشنلا

 اةريبكلإو ةقزملا ءاسنلا نم قازفيلا# عضوم يف ثرفتستالا

 كيفلا ه

 ١ 0 ى مهو 00 2 د مدلك نالف لّردو



 ةسالا لتقالةنا | يع يلا نب ردشلا ةلاقامأمل امد 0 ةديدل ماسي ال ال مروا ةن +. ماني يل دوس ندي

 ارغب 3 كاخا ريرطا قال دقو ةوأّرب ةيفتا اوا اصلا ةواَرطا 2 ةواّرطاب برضا

 انيل مار ايل تيآرل اذا ٠ عبئاب هاّرطا# ٌيرهو ردو ىواره ج لوعملاو سافل
 اربر ىفال الغ اميزح ايلا ةباشلإ واع ناسارج نم دبا ةاره +ةيورملا بايثلا

000١ 

 ظ مج ناعبب - ول م مطافا هارد ةَىاَر اب ةبرضأ يوافلا ورش هو كوع ةاره

 اويف امج اًمقدم ار اراف رفتفا ةلبزه لجرلا ليزه ا يور يسون يلاقي 0 يور

 3 الى يا . "يوم كله 0 زورغعو دوز زوره ٠

 + جرملا دقنإو مرت اجره جرم يثغملا جزه |نودوبدم يف عرسا ةلوره لجرلا لوره ْ
 ا .جزملاب ىلا رعاشلا جزهإو . جره ىنعبب يثخملا جره را دعب ا يفللاو وذا نيب يقول بيلا

 ٠ جرد ىنعب ينغلا جزتو ا ل اك ةماعلإو . اراب ذر 6 لاب ايه هيرهم اره |

 ًاردصم جَرطااهعينارلا ضابنا نع تتوص سونلاو أح نمةوذخا معو مش ار ةفلخلا كوتا يضف لد

 د ثبوصو مترت يق يلاغالا :نم برضو دعرلا تودصو يأ : ف | اًيوره ةنذغا ةيربع ةبوث ىتره ب محلل
 براقتم ك رادتم مالك لكو ب د هيف تفوصو برط» زسنلا ضعب فيو رباط ةاَراهَم ةاراقو“ رفصا ةلعجأ |

 فيتا وهو ؛ ةرظا ٠ برعلا نبي ةكرتشملارغشلا روحي تمرح لق هيو بوثلا ىرَع لوقت ةماعلإو (|

 ٍ | 'ملو .تيترم نليعافم نايعافم نايعافم ةنزو ماو 05 هياراطا تمول يالا اذ يا ىرتهإو

 ةئيع دو !ءورجم الا برعلا دنعرجي | اذه ليععمي ويف عيمي ريكي ي يلا + ليسفلا هآّرطلا#«ر وهف |
 ديم رم ىضه ل 0 ميم للا نم جرم ام دارها ج ناطلسلا ماعطأ 0

 ا جزاها ج يناغالا ن نموب جزهيي ام ةجوزتهالا +ءليللا حيرلا ةضننت قرؤلا عايز ا

 ' تييكلا لاق ةةلحارو.دّربلاب اهاتقةلباوأ ةرسك اره أم ةأره

 أهنم نمانلا الو اهبر بعي مل تعا ىزحو 6 2 :ًازكو ٠ تام كازو .اهككح

 ا اريمحلا هيلع اهرانن |ريغ | رش ب رام ا“ وزهو ازَمو ا«زهو ازد ( لعو عنم بابا
 ْ نشا اهيناغا نمر جي زاهاب !لجرلا ًازها تام اره ديز يزهو ./ىزاف وهف.ةنمأ

 اريفزلا بيخل ا اهعابتإو ديد دربإلاب ابلعق هلياو . ىربلا ة دش يف لخد ةازهأ ا

 او ذو هبنج لعاهب ةب رض ارز ةرزهماصحلاب هوه ازا 1 زاسمتو اورج . تعرسأ ةتقانأ
 ||| هافثو ةدرطانالفو.اديدش اًرْغ ٌه زغ «يغلإو . اًنيدش ا الك +: اره ىنعبءاز مسا ًازهتسإوأ
 ١ راكأ نالفلو .ةعزح ضرالا هبو :ريزهو رو زخ وف سانلاب انهي يا أره لجروأ
 || ةجاحلا يف عرسا :ثالفو .كحلجرلإو .ءاطعلا نم هل نم سنج دملاب هياط ايريس ات /
 جبيلدنعلا راّرملا ويف محو عيبلا يف ىلغا عْئابلإو كيلا

 ا ةعاعلا 07 تاَراَرها رءاَرشإو 0 ريزطلا» : ةعطق ةربزه ةربزع

 ْ اأو ضايرلا يف عنربومصلا ضيا رزملاو .رب ازد ج بلصلا ديدغلاو ل ا ظيلدلا

 ْ مشي نال 'رارملا سيح اهيفحولا يل ناويح هنا ليقو. دشالا

 | نما ةليبق رزهو» .ديدشلاو ىتجالا نوبغملا زل ةشبحلا دالب يف دجويو ةنول فلاخي ةنول ناًالادّذق ٍفوأأ

 للا



 يغملا يف ةّئخلإو 0 3 عالضالاةريغكر ١ةعبرم ”داواس سامع أ

 اةعطقو ةنترعشلاو . ةرعش فنن ةلمره ةمره أتوب ابر يوءرصم مازها دخإو ا ا ا ماري

 هدف اةليعو ٠ اريك تيلبزومتا | "اء شي رلإو ربولا اذكر أل نب قلفال قربا كلل هادم وانيت 200
 ||| ةمرطا ةقانلاو ةيراسملا ءاجوألو ل لينريلا مالسلا هءاع سيردا اهانب رصمب ناي ءازا ناءانب نامرطاا

 ارلا ياون. ف قت ةرمشلا ند ةعطق كلون 2 قاتسمانب را نافوطلا ن ع اهبيف مواعلا ظنحل

 ظ

 | ايلا 0 ليماره جريولاَو فيرا نم اذكو ا ني راقوطل كعب ل وزنا هادي دا ل2 1

 ْ 5 م نواح .مارهاكا انهو. ١ يميل "انفو. مولا

 ميكلا كل حا زو ب سالو 07 الا عجرصتلاب زم ا# 82

 00 11 تاذولا ةفازت واو ارم رهاب رملاب) + راه رم هلام لاقي. تملا نامي راد 6001 ٍس
 نافل الا لذا د ا 5211 تبلل مرا ةدحاو ملا
 تيدمةصت ره ايف قرا ياةتاصِ طا تسصن 0| ريش ادور كا

 ةكرملا وا ةريغصلاةليقل ١ عّونرْلاو علا - عنره  ةميسلا ةفيدخلا ايلا ارم غنيا نط كا ةَمرْطاو
 ال اذهب قارمن حبب يترفاك ةريكلا تقلا (لونع يا .ةمر ءاشعلا كرتو .ردصم ةمرل ا قلحلا

 , ثوثرطل اك تاين لوصأ ىو غبتلاو م أ اهيلع مر ةيشخ ةمَرهملاو . مرا ِ

 3 2 ٍثوثر املاك »يش عونا - غلره | منام ج كلذ

 ةفيعصلا ةفنرهلا »+ فعض يف كم ةئنره فتره أ اهيعب اياكروا اياكرلا ١ كيماو دات كير

 ظ ا ل د اي رية
 ةلضاتسم ةكلهم تاج لكل شن نَكْنَرَلا .٠٠ (نانمرشإرمرما »+ ١ كولم تمر يبكلا زْوْمَراما
 اوا 5 يوترطا وا ةَوترَطاوا ىَوتْرْا ونره بارعالا فا كحيو نات اتسزوفمدلب د مرهمارو ٠ :زومراهإ

 أ ةلغيانلا وا ةونْرَتلا وه |ردصمةرّمْرملا#توهرضح كحومدعو فرصلاوءانبلاو
 اهاعد مغلانو .لطابلا ف كد لجرلا زهره | كحاص# نعو نت يذلا مالكلأو فيفا غض إومؤلل|و

 ا نآضلإو ل ا الل لور اهدرو والا | طال نع تالا هي 0

 |2111 ترم رينكلا رهاّرملا # ةككرح ءيغاإو .تتاض نر شا نا -سانلا لع يداعلا :ديدغلا

 ا نيللاوماللا نم ريبكلاراعزل شا ارم جدمالاو نإللإو | اع يفايندلا لها ملعا ناكل يق لجر سمره +رغلا
 | ةياكح ْرَهْرَع + دسالاو اتم هلال إو لطابلا يف : ك ايضا 7 لّواوهو ٠ خونخا يا .سيرداود لبقو . مولا

 اريك < املا ابحر ظلت ا نيكل ا

 دما ني ةب دج ةيدضم ةرهرها «ءاشلا نم ةمرا داو: .دوهلا نم 1 نويعسس دي ا ةمهجرت يق ىدو

 1ع عجرم ك ولع نم ضيا سيرو مواعلا مسر

 راوهرملا «دسالا ريئزو نآضلا توصو بيرحلا يس ميلا مول ادلع سماره ان فا كراع ه2 ى

 ناي اهو نقسلا نم برضو نيللاو ءاملا نم ريثكلا ندكركلاو ريالات اانا 2 ل

 ريفكلا هلل او ءاشلا نم ة 0 , بسلا دوتنع ادد قع ويف عقو ةطمره ضرع ظمرد
 كمسللا نمبزض ٌريهَرلا# ٌرهَره كل !تنعمت ىرج اذا هنلطلم واعيش ناكر دا عمره

 ةانيلسا | نيب بٌكرموه لبق تالا خسدخا ند سجتوا |اكللا ءاكبلا عيرسلا عملا < كايت, هيلإو .رثكآو كمعا

1 



 رق قرع

 2 ىف دلط كيد. ةرس قاربلا انو حلا 0ع ا عرشو بارطما ويتم عارم * ةرسك دوعل ١عرتهاوأ|| ا

 |ةيبرعلا نه شرلف ا قارهها ىنح عيضنل مكنل | رارحأ عملو . عاَر ا وردم حرا عارم ينيرع راح

 اه برغل قير تا باوصلاو , ءيش غي حيرت يأ. غرهلجرو ٠ عّرْطلا نب بلا يراجما مدلا نم

 ترعا وت اوعفم مسا نوما :قللا بوقلا ق نما ٠ ٠ ةّيود اضيا ةعّرطاو .ةلفلا راو يلا + كيلا

 || 0 قراهم جبر عنأسر رافد فيك |و اهلل اخي نيحل رعت ينل اوا ةقيشلإو عملا تؤم ةعرماوأأ ا

 ١ عضوملا وارجن لاو نقر هلو نارا هاسلملا عارتملاوعر 00000 :رئلاهلجرلا |
 ظ "برص 1 ”قرؤرامرطمو 00 يذلا 0 عورصملاو عرض نوجا علال

 جرارك ل قريو نوكسف جتافرسكب ٌلقَرْف - ظ لاعرم5 ةدرغم» .ماثللا ةلعار لام ا

 اديداس لولا رو مراد ا ؛ احا حدملا ِف طار فرم نالفب فره

 لخيااصياجريزك دحام فره اللخملا يناثلا ينعملا نمو .ةراسالا ةحدم و اديإ َ

 لج# لايتخا ةي ىثم ةلكره لجرلا لكرف ١ اهرش يا اهءانا ك ثاجع ةلفل | تفرع#فرأت اللا '

 سل | مافش ةلكارطا #هييسج م رض يأ. لكارع لجدو ب د !تفرهاو .اولجت ةالصلا ىلا اوفّرهوأ |

 باوذ 0 يا ةلاَمجَو 0 ,فرهأو رهو نم طلغسسفرماو كنا باوصلاو ١

 ّ نطو ةلك نها ب رد متمطوزعلا فرحاكألام ىف لجرلا | ْ

 ا لوك رجلا ةيشملاو قلخلاو مسجلا ا ةلكَرطإو تب ؛ سلو ٠ مينعلا سفرا - سفره ١
 تا

 | يتلا( هلك كولا لكما كل ةبنح هاا قره هيض اقره ةقرب اة 1

 ا
| 

 فادرالاةّحترملا #تبنت يا كرمخ ىلع ؛ قره نات .ةرثكلل دش[ ا
 ىهو.لّوالا اهجنوز نم ةآرملا دلو لَّرْا -لره | ةقارإة قير ةقارا ةلصإو .ةب ةَقاَي رم نما ارم
 ظ ةماعلا دنع هل طوراق اجرخد نانو رم ةقاره ل ظار زرملا كذبأ ١
 راع اكلت ةمطق اًمْرَم 4+ هرب هوو م للا يه  (لادلا حن كرب لاقبف عراضملايف هاملا جل انطوأ

 ظ ا غلبو ا ةمرامو امر ياسو آمر ره مر لعبا رتل ع قد ره لصالاو٠ قرح رمالإو ٠ . جرحي تا

 أ ج ةمره ف يو . رهو نومه جرم وهف :ريكلا ف ا .ةانعلال يف تفحم لقنلل ءآيلا راك فؤلح أ جرحَدأ َ

 |انرع دج ةمرهإو رهدلا ةمكه# ؛ اضياىزدوتامره | اوني ره عما ينواةيرم ىدملا يف لاقيو .توكاسلا||

 !مراهتو . اراغص اًءطق ةعطق مل او . منوع انالف مرهو نيب عيججب دقو ٠اولزن يأ ليلا لوا يلع اوني رهوأ |
 | يذلا لاما نما سيلو “رم ةناركرأ لجرلا ماها نكاساقابرها هيمي ةقارهأ ل اقيف ةزملاو كلا |
 أي *مر اوه ج ةم رام ىننالإ 2 او ةنوتثع اهنم نضيف مشا لكأب ' فوغ تناك ةرملا ولك لسا عاطسأب الايمن

 ا رم عويو ٠ ءاقبعا ةلتبلا وارجت و تبنت ملا هذه. لعنلا زكصيال اذلو لصالا يف ءايلا ةكرح نع

 ظ االول باطلا -دبمل واكل اه مرق وهو ياللا لوف 1 مسإو قيام لعافلا ماو .اًيساهخةدايرلا |
 0002 ل يتلا وذ ياو فيئاطلاب نايفس ثيدحلا ينو. ا :اذهو كير هنلاب ضيا قاَرهسو قارا

 ىركالو كبره انثي م لغ رسال كنا :لافياذامدلإو: لومنلل ءانيلاب كاسدلا ارت تناككا
 .ردنقم رَرطاَو قا 57 يان :تكمرش هلؤت+ | دامت لمنلا دنقلا ىلع عفرلا زوجي زويل ىلع بصن ا
 يذلا يدل علها ظو هلا ةحاسلا“:باهروا ددعو| الدب الدب ماللإو فلالا تل فلالا تايج نك اهؤامد قار لحالاوأ ١

 إل



 صرف

 ةسيررملا غاصو لككلإو ركل ديدغلا دساللو ةغلابلل |
 بمحلا نم لمعي ماعط تاس رت ايار لا امان

 سارا قون ةدملا محلا سبرلا لبو ٠ 0 !!اىقوقدملا

 سائلا «هابلاب ةسيربلا وه يعط | أف يل : نا لبق ا

 هيف ودي روثهبش ليل يطتسمروةةمرججو توؤللا
 201111111 ظ
 ربحي نياوبلاب هيسدلا لح تار ال ليقف

 سراب ج يرش الو ليل ةبيهعي ال لجرلإو اهنمأ

 ردو دا انزع نجرهتد شرج رخذلا نشرها 1
 شرح بالكلا نيب شوه + ملح ءاسا شره شر هبل جرلا |

 ا لقارة و

 هنا ناله كذلخ اهو كاهفوا ةايواور ةفيراما
 تشرتقاو بالحلا تشراعوا ؛ :صاخ و ةةراشو

 ميغلا شتكربجو ٠ تبثاوتو ضعب لع ا_ضحب كلر

!| 3 

 ىهو لاتفلإو ماصختإو شراه ردصم شاّرِهلا * عشفلا
 ا

 برق ةينث ىشره»«يناحلا قئاملاشربلاو ٠ املا ضع

 نانثلا كتارا نوما ظ
 ةئسملا زومتلا ةّيشرِلا - بشره
 501 فشرع * تسيب ةفشره ةئشرإلا تفشره

 «تسيياتافشر ها م تنغشر رهو د

 ةفينخ ىأ.

 ا

 تل

 اء نيللا لبجإو وخرلا رجلا ؛.شررلا -مشره ا
 ةبلصلا ضرالاو معلا نم ا 0 0

 نشاره ج نيقدفلا عسالا نيل - ن |
 * ةدلج فصح اًضَره صر 0 صر 7

 راضل اي ضّرههذهوا . امدح ةندب لعتشالجرلا صره
 |*«ندبلا ف 3 فصتلاو لا ادعم ٠ صرب | ةيحجت ا

 ظ هامل عقاتسم ةصيرإلا !لاعف ساكهلا + ؛ كلل ذكة سره ضرإو:سارِهلا تبنا

 ضرهو .ةطربك قر تل كولا نضره | ٠

 أ جرخي فّصَح وهو ضرما ةباصا اًضَرَه ضرب لجرلا
 (باوضلاوا صد ىتعب لجرلا ضو ريحا نمندبلاب
 ةمجتللا داضلاب

 متلو لؤمسمملا لجرلاو و طافاك ١ لوقتلا مسجلا لبالا نم لكالادب دشلا ضبا س اًرهللاو

 8 يو .كّسملل إو ذخالا اهانعمو سيسر اهتينانوي ا ضحب ىلع بالكلا ضعب َشراهو . دسفا سانلانديو

 |مالك نم ربل قرع 0 تكلا دول نمراعتسم

 . عارسالا ىلع ليعأ الوهبجم لجرلا عّرهو اج اوضم اذا اودلا ةفوصو هل | هلل تنبح نلفت ا
 .اهوعّره ىنعب محامر موقلإو . عرس ,لجرلا عرجإوا

 ويف نعط [ًطْر طربي هضرع يفو ةضرع طّره

 | طئرألا * اتاشت اطراع# تنسفس مالكلا يفو .ةقّز مو
 الطن ملا عار اطلاع فئاردها

.|| 
 |.ةلورجلاةريككلا

|| 

 ا  ةطرولا د ظو رهو طظارها ج ةئسم يأ طرد ةقانوا

 ْ طرد جنابلا ىتتالإو ةلوزملا ةريبكلا ة ةيعنل
 ْ ا كسلا يي ةعدبلا قط "هلا ت قطرها 0

 قرأ ”"هاهبحاصو .ةقترااولاقامبرو٠ى راصنلا تاولطصم

 ”رودبيو . ةقتارإو ةقطاره هعج يفلاقيو .ييتازاو|

 ةنطرهلا ىلاةبسن يا 00 كلذ نم
 ايقوطره راص يا ىت طرمو وه طرهف اهيلع ةلمح و

 ليوطلا لارا - لطره
 ريعشلا 0 طدسوتم بح ُناَعَطْرِهْلا - طره

 ةلشبلا ليقو نابلجا ني لق . ةطنحأو

 نا 52 ةدحاولا ةفورعملا|

 00 0 طضاب هيلا ىثم ارم عرمم هلا عره

 1 اعيرس لاس 5 عرغ مدلا عرهو *

 00 حام رلا موغلا عّره * «ينلاو ءاكبلا عيرس

 فعض وأ هتضخ نويبع رآ لوهجلا لعل جرلا عرعأو

 يف عاردالإو ٠ غريم وف ٠ عارسالا لع ليغأو فوخ خواا

 ىلع عرميب خيشلا لبقإو . قوشلا ةدشوهليلخا باتك"“
 دوه ةروس فو :ايرطضم حراما 2 يأ لوهجلا

 امج ةناك وهيا نؤنعسي 2 يأ. هيلأ نوعر#ب ةموق ا

 كيه تالبقا يا. حامرا / تعربتو ٠ اد مهدعب



 "قرع در

 5 .ةركللاب د اا بالا نيح الو ا رشا بان اذكرها و ع يفو.خباعر دا قق«ىغلاو .ارع ىنح عطرا "ا جاتا
 أكاد رارهلا + اهدروازؤان كلل غلا: اهاعد غلاب رهإو | ةديرقأ < يشلآ ثيد,هوبداسفإلل هّنشءينلاو هين
 نع نم لبالا سوهو اهو ليال ليي كبي زولاك |ةيساك هاه ةزم م١ تلدبا ةذازا ةديرا.ةتدرا هنا

 | *«نطبلا قالطتسال ةليعتست .ةياعلإو .ناك ءاد يا دكه * !كرهغ ادّره در م لا ميلا .قارهو قارا|
 || روتسلا هاو ٠ لبالا رجز نم برو ردصم هلا ردصم درا # ةدرهىنعب مثل او :دورجلا سبل لجبل

 اىلع عقيذيولا ليقو دره جةره قتالإو .ةرره ج لجرلاو ةماعتلا دلو هدفا جزااطأ
 | اريخصتو ٠ ٠ تنّملا ىلع هاهيلا نولخديو فالإ |ورك- ذلا غبي قورعو ربحا نيطو مُكَرلا دربلاو طقانلا

 اال رولا نم قَحأ لفل يف لاقيو ٠ ةريره نالا د«دْرلابخوبصما يدل +ثينهاتراو ىلا اجا
 رهن رس ثاوتم ين برعلا لؤنتو .اهدال والك ؛انتساف قونشملا دب ٍربلا*درحعجار 9

 || يداقو اهبح هن ىلا اهدالوا ةرهلا لكا تويجوبا قافغلا حرخأ لهو 2 ةتمو ملا ١ ءارلام عب نال
 ىلا اهئاعد وا لبالا قوس تودح اًضيا رهلإو اهتففشا اثيدعلا يفو مك يا دورهم تونو.ةترهايا |

 اوزسو ةركذ لم تم نماّره فرعي الو : ةهاركلاو اا ةيس قفمد قرش هآضيلا ةراخلا دنع لقي علل
 لاف راَرلا* + توللإو امال نم رونكلاو دسالا كلر نيتذونرهج ىوريو. تترصخي تاني 0

 نال قارا. ةدابع نب ١ةيواعم سرفو ةغلابللا كيد اذج شالا علت الكا ةيجتلا ل انلابأ

 أيا لوألا نانوناكلاو برقعلا بلقو عقارلا روج ابهر كليه .اريه ادع قيل
 || ابلكلا توص رئرلا + بنعلا ذوقنع يح نم رئانت ام فووملا ختم نابجلإو

 ا .ضدب ىلا مهمتي داك رظن , ةنهر ةبوا جابتلا نود *: يبوس ةجدره لجرلا جدره
 مهلاثما نمو : متو لئإو نب ركب نيبثيويرنربلا مورو ةجمنلإو زومتل كل ذكوةمربلاةقانلاةشورِلا_-شدره |

 أ

 || برضي . نيغلا باب يفرك ذو. ةريرهلبقإو ةربزغربدا دارؤ افرك ذ ناتذورملا رك
 |كتناككتونرلا ةليلو :ةقلخ ءاسو خاش اذا لجرللا سوقلإو' ادرك رهو ردو هج*ي كارم

 رع كب نيب »ب ريِرطأ مويو ةفو مكلا رهاظب ةيواعمو ريل راع نالإ لكك لغرااو : ىتتنتو نيس ارا ةكرشلا تينوبح

 ا زارا سافل 6 او نب رعب اك ههجو يف رهو .هب. ىر وهو ..بنعلا زوره
 : ةينرض (انالقو ناديدشا4ل ل ره هرم هزره | نود تاص اربره ثوب هيلا بلكلا رس توصل
 0010 0 ره لجرلا زرهو .ت دكا دربلإو دل لع هربص ةلق نم حابن

 5ك ارصقلاب قوز »< ةسبح ةقزره ةقزره .ةرورغم تراصارا ارو ارهلبالات رهو رلعتم# 8

 | ملظلا ن ايرهلاف نو لاب ورم 6 طا هاو دلا 7 .ثام ىتح قاطتسا حلو هدو

 ْ ءاطيبخو الكا ةلكأ اسره سرع مالا سرح > ءاس ( ”ميِلع باب نم) اره كيب لجرلا رهو. 4:

 [| م سرب لجرلا كسزكوإ# .اقين .ءاقد ةقد <يغل | َْى 0 طفاست و رئانت ياقرولإور ل اره لوفت ةماعلإو

 | ةلحاولا قرتل اك ةرغ كتاشجت سارا + ةلكا ٌدتشا ا بلكلا دّْربْلا رهاو . بلكلا ةزهي اكووجويفكرع اه
 | »ل كالو ,ربكلا دياعملا دال ىتارللا واتس ا رول فاول .بان ا ذّرهاثرش لملاة نموت ٌوص ارارها

 ار سوتلاو نوتشلا 'شرهلاو . روتسلاو ردصم .سرلا قراط نم قتشا نب ره ُلْئاق عمسانولي |عوٌر خلا تارامأ

 سرع ماك . لكلا رسكلا ديدشلا دسالاو ىلا ام يا وعهتسم هو ويشن دنع لال !! (ًماخعت كلذ ل اقفرش

1١1 



 خرد 5

 دل ام دع. م11 اهدي
"3 

 0 عال ا 0 58 داما 9 07 يو
 0 جراف شر اعموقلا جراب نا هجره ىنعمب < يم ا ةجيره لووجلا ىلع لملا جره 2

 ا طالتخالاوةنتنلإور دص جر ا#+ كلبمأو ةدمؤملب ذيبتلا و و
 || رنكيو اذكو اذك َنوكي ةعاسلا طارشا كيدح فو دبارهج ل انلاب ذبرطادبريطا دبره

 |/لاق . لتتلا لاق هنا لوسراي جلا امو ليق ٠جئرَطلا ةاظع وا دنهلل رانلا تب ةَمْوَق ةكياَرطلاح فير

 رييزلا نبا ةئتف مايا تايقرلا سيق نب هلا ديبع *ةيسراف يرد دحاولا سوجلار انءدخوأ مقالعو ادن |
 انه مطل 05( يزعش تيل . | يفمدنعت هللا يف:لبقو .ل ايدخا' يف ةيدم ىَذبِْط
 جره ريغ ةدتف نم نامز ما لب را ا كني لاما ءادعؤب ةنبازإلا

 نكنافز ما انه ثيدحا يفروكذملا جرم نت يشب تكا لل

 'ءيغلايف ةرثكلا جْرْللا لصاو . جْرَطل كلذ ىوس ةنتق (ج بان ؛نلا !. صوصلاان م فيفا عبرا - عبره ظ

 ا قمحالا جرطاو ٠ 0 هلل اهجربي كاب موق ةنموأ عباره

 ةنيلل |سوقلإو عودلا جملا +ءيش لكم 0 ٠١ نونلاب خونرطلا تيحصلا عب رللا - غيره
 ي٠٠ . جاره سرفو ٠ .ةغلالل لاعف :جا تملا + جرم جا [علإب ل ةطات“ رداةرمجوات ره رلاانالف تره

 لي ار كرم تكلا لاك 0 ,د» رينك ان هءط نالف ضرعو ٠ نوم تاكو ادع قدح هزع# يف

 0 21ج ةفاجلإو جارأ اند دحر ا واب ةمزك 0 اًبيره راص اره تربع هيخلا ترهو. ةيف

 يرجملا ريكي أ ”جارعبو جّرتام سرف : ا :دسالا تيرطإو تا تار ا ذابت 2 او

| 7 
 املا :ليوظلا ةمَجْرطإو باجل بحره ٠ | مكيال لجرو ةاضنملا ةأرملاو عساو ١ ايام كيرلا

 ردا 00 .٠ بيجاره عضو عاب اولا ترمي« نيقدشلا عساولاو جي كاب لكتملاو ا

 ٍةَيَط جوجل باجره 5 ٠ الو سلكو ةناتكل 20 نا

 ط

 00 بانلاولشب فوفز اهات سلا و نموت ١ كارا قذف قادشالا |
 نا نسح 2010 فصوأل. تيراهم ج نيقدشلا

 01 را تنص ىن كاجرملا نال باجزملابرذقلاا لذا بوثلا ْرِلا-ثره
 د !عةليوطلا دسالا مرا دسالا م هي انباو. مترا -غزف

 ساهرا فين وهوامسجلاس اجرا سجره بلكلا يرففم نيب داوسلإو ةئرعلإو
 ةرييكلا ةقانلا ةثجْرِإلا- شجره ١ جرهو.اًرينك اهعماج اجره اهج 530 ةتيراججرم

 جرعالا عجربلا تي | .لتقو طالتخ اورق ةنتف يق ة |ومقواج جره نرجرع سادل

 دكا لكلا هائلا مد ونسب عرج لا لن فيوم وأ ف رج سرذلاو .اهعماجةي راجلاو .احوتفم 8 كنا ١

 لئيجاتإلا + ةيذم طاتخا ةلجره للا 10 ا طّلخ .وا رثكاف ضافا ثيدعلا فو. وودع يف 9

 جرا * لبالا ترم ماختنلإو سانلا نم لاوطلا | ىاّرحلا ةدش نم ردس اجره جره ريعبلا جرهو .هبف
 لجاره جوطخملا درعبلا ريسلا ىلع ةلحر يعبلا جره + نارطنل اب الطلا ةراك

 1 نآجّرالا ناعّربلا -نجره لاق .ةرجزو هب حاص عبسلابو ٠ ردسي ىنح ةرجاملا يف

 معنا مللاو .ةقرخو و ره ةدّره | .ةنم غلباتالف ذيبنلإو ٠ هكالا دادترا ٌدتراف تجره ةبذر

 ار ل14



 فاح عب ع لس تا 0 :يفذيمو

 كده قتلا قف م ركذه

 اولاق ةلزنعملا نيش ليدل يلا باحا يما ْ

ْ 8 0 
 مكلأَو نذل ةيلاشلا ا

 ةنشلا ظيلفلا جيا
 ةطمرقو عرس يف ىشمة لذه 0 ذه

 * عطاقلا تيبلإو عاملا, م را رمذاهوهف. يرسل 1

 ةظمرق اهيفّذ ةيدرم ىتم ةلمتنم لكذه

 ب د ذ تس

 يو. 01 مينم اذه وار ل _
 انه ةظفل نم ةقتشه' ش

 يو .ةعطق (يواو) )اوه ؛ ذم ينال ظ

 ما لها مسالإو. ذاهومف. ريغ وأ ضرمل ٌلوَنقَم

 هيبنتلا اه يذذه#* كساقيال ىف :> نئفنإ ءاذها للا

 نايَدطا رينكي ا 5 انهو ذه لجر *ةراشالا يذو

 جيل اوان رثكا أَنِ طيف لجرلا ار
 ا ةءارهو اره ُدَربلا انالفو . طفلا وأ
 داجاو 3 .اهدرب دن دتشا جيرلاو .ةلتق وا ةلتقي داك

 دا

 م 53 و رح لا «رهو فت ف ىنح ٠ جانا مت ليص مسا جاما ف

 ملا اذكرو تحمل ل ا ْ

 ل ريغصلا ل ءاإو بلصلال ايولعلاس .رئلاو بث ذلإو 1

 اماناادرت, قت نوبت لولا ليالا نم لّوالإو ةفالإو نكمزرلا قاقدو ريغصلا املا 2

 اويط اكةرهع هعرلل] ارجو: بي لو ةرثكأ الكا .ةلتق ةقديسملا ةباحلاو ديعب نم ئر. يذلا رطللو كش ىااا

 ثوم ةنيرألا# ظعلا نع طتسىتح ار امنا هد تيما هر عطني ا كَ ْ

 بارتلا تفس حيرلاو .روع ذمريغ وأ لقوا 0 رايغغل مك يلاي)ات انهو ايده ينهي لجرلا ىذه

# 

 دوبجل لع مونلاو يئثاوملا ترهو زفتي ىجوح

 3 امم ملل اره :ة«رام ين ثحاوا دبل 9 رسو حن“ *!نالفو ؛ر
 * لجر مسا ليَّذه + ليللا طسو 0

 . ةلعقوا ءانفب اول
 أرعاشلا لاق. 00 0 كلذو ماك عطقنت دلخلا ا لها ناو ىلاعت هللا تارو

 لتقي داك ىح جلال ءازها دربلاو ار ,قييذتإ ىنح

 'اودربا رولا رهو .فتي ىهح ةذيط مللاو

 رجب فضي

 ٍلئاصالاب رارهإ اذا ىتدح

 لئأو الأ ب اهتقرافو

 ,اًنالف ثاالف ًارهاو ..هالا ىلا ح

 0 وا ريثكلا قطنملا هر لا دب رئسفت ىو
 مرلاَوَذ:ل اق: انشا ماللكلا ريثكلاو هلا

 يصيعت بن

 مسج 0 للا ليسف هآر رطاو ةرالفو . قعرس ةعطق اًمذه ةمذهي <يشلا مذه

 2 يلا

 نانا الل ببسي ياَدكي رهاط ة ةرق هذهو . ءيرطا

0 | 

 ا أ ضرالا فو 70 ينو . كرف اًنأيَرهو 2
 ا . باغ ةفصن دنولا نمو ٠ قرغار هلأ ٍفو٠ دعبا|

 ١ . بره ةلعج 4بره# رمرهأب ره بري لجرلا برهو يف

 ا

 | باهذلا يف دج ”رالفو.رمالا يف قرغالجرلا برها

 مضي بره أوب راو . برطا ىلا ةرطضا انالفثر الفو

 | براق الو ثراه ةلامو ٠ لعاف مسا براطا + ضعب عم
 او عي هلام يا درإو الو ءاملا نع داص يان

ْ 
 أوه سيلق دبل ترعب دحا الو ةنم برهي دحا سيل جيت

|| 

 برها .وبلا بربي يذلا عضو ا برهم داجا

 0تتباحوماب ةبراه ينبل ةهيبّوم ةيبراطا#د يشب

 طن

 ا



 ردد ذ لد

 - جب بللالبد |7117 ت7 7 7 تتح 1
 | يف ّدد ىنعب اًداذتها ا !١وب جت اديه ليقو ان ا تف يلام نو يدا تدوم
 |أكينانح عجار. رعطقدعباعطق يأ ٠ .كيذ ذا لكلا ا هدول ىل ل ميش ي ةّيدهلا |

 دب مضلاب يدنفا مصاع ةطبضو . عاطنلا ذل -ن نجح يف ظنلو ىلاعت هللاهجو اهب دارب اهناف ةقدصلا | فالخب |
 ذّوُدطا#مدقتم قباس يا.ذاّنه لجو . عاّطتلا داَنَم| ذخوي ام يف ةَيدطا 3س ىقلافوءاعيعك 3

 عاّطتلا ٠ ٠ انهو يواده 5 ىَواو ايانه يي تالي

 ااا | تكرر مونت ةنطنم ف لجزلا رذه ١ لاه اع سودا اهلا + سورعلا ضيا هيه
 د11 رده مويلإو ١ يقيني الامي راكتو 5 2 دوحنو قب الاجل ىدعي هانالا ئدهلاو. يل
 لطابلاوطخا ين رثكأاردهرذهي ومالك قرذهر.م رح , ىدهياموفوالا ىديم ىب طلاىسيالو يبارعالانبالاقأا

 .لعافمسا رذاها# :رّده ىنعمب همالكيق 0 رذها | ءادهلاريخالا يف باوضلا ليقو.ءادهالا ةردنكلا ةآرللاوأ |

 أ

 أأ| ىعب مةاوردصمز طا د: تان يارداق روز وازع: ايل ااعتو لرلا ةيدهملاو ةادهملاو 0 0

 ايزو دبابعي ال يذلا الكلا طقس وا*يدرلا | دكلا| ازيكم الو - هلع ناك يبلا ةلاختا يل ةتكتيعم لغأ|
-- 

 ع و

 ةَراَذِمو راتيهو ك8 5 2 5 0 دلهو 5 يأ كلا قد حول اعط تاطق ده 1 2

 ١ ةرذه 1 تا ظاهرا زاكي نادم نايرتِفوأل ؛الأو ٠ هركيام ةعمسا انالقو 9 راباودعلإو .عرسا||

 ْ زجارلا لاق كلك راي اديكله ا ا دْربإلا تع 20 انك تاطقاستا

 اتشا نا يسح و أ دو اه ا هيدا تدسف ال عتةحرقلا تا دما

 اهليلا مع ردم ردع داحضللا هده
 | نابر ذطاكةمدخلإو رمالكلا فيفخ يانرايرذه لجرو ةصلخإو هاقنو ةعطق ايذَهةبذهي 0 2 1

 رعاشلا لأق 5 للاب : كا فديللاامع

 : م طعس 00 اوش اتماوهتشا ام اذا

 مودخ ماركللا#ر ١ رذهدب 8 51 ور ٠ حرس" !ةريغو لجر لا |

 كعب نا جاتحير.دخي يذلا نال اًنايرذه ةلعجافإو تقال ماض كلا 01 0 لا

 اهلك ةقدالل اق أ ىدانيو أاةباختلاو . عرسأ لجرلا بذهإو: .عرسأ 0 لجبلا|

5 6 0 

5 

2 
0 
ْ 

 ا لاا كايت لورا ةررذه | يرده عواطم +, +«يغلا بدو . ةءرسفتلاسا اهمامأأ

 وأ ناي رّذهلاك ةتمدخو همالكي# فيففحلا ن نارها. ل داما ل د لاو

 ةتداعيا ايده« ذه لاقي .ةداعلا قرب دا د هي. نسق نعي رس يا .ةبذه ىنرفو .ةبنّذه ة يدوم يفام لاقي
 |عيرسلا فور ا عرس ة فر ذه لج 3 5 دوو“ |( ظذملا نع ةدرغم .عارس يا ٌبيذاه- لبا

 ا فيِراَثُه جا 2 بويعلا نم لا صلخلا قالخالاربطملا لاجرلا|

 37 ١ ينعرساو !مالكلارثكا ةمر ذهل )جرلا عر ذه اح كوكو و2 ع ةأرللا ترخ ذه ظ

 |اهلا اًمويضم رذطلا فورح نماما اهيكرتو ٠ مالكلإو 20
 مِراَْا < ءارلا اهلا اًبوهشم ذم فمرح نموا ميللا ل اًمي رس ةعطق اًداَتهو اد دو اذه هذهي هذه #

 "للك لع بع صل | َّس رد ةأرما# ةمرذط وذ ةمرانطإ. |لاقيو.٠ . هيءارق ف عرسأ ةالا . يش لا

 ١ ص !١ىرشلاو ةيلجا ةريثك يا ءايشلا يفو .ةدرس ثيدحإو ٠ابيق عرسا اذا 4 :ارق ذه

 اناا



 | مريغةخلو .زاجتاتغل يو قيرطلا ةادهل اقيو . شعتمأ|
 ؟قيرطللو قيرطلا ىلا انه ل افيف فرلاب ىدنعتي |

 ناياللو نامالا ىلا هثا ةادهو .هب ةفّرعوذل هني يآ|
 ااًهفز هده اهلعب ىلإ سورعلا ىتفوهنلاةقشرا ىلإ
 ريهز لاق .هيلا

 تايخغداضلا ناك
 داده ةنصخم لكل قغ

 ا .ةمزقن انالف ا يراك | يا نالف يتم ىتدوأ

 ةفرط لاق
 مبا ةيدقاتانيدهتيح هب شيعي لنعىفلل ب ١

 ١ نالفلا دطاو» ةقرف ةيدبع <يثلا ىده#ةمّدقتن يآ

 | يتمالوهو.هيلا اه اهاعب ىلا سورعلإو.اهنحا هيلإوأ |

 ا :ةنالفو .ٍهبحاص ىلا اهنم لكى دها]||
 كيج اعم الكاف مامطي [رخكلاو لعلم يا
 ِق 7 لياعي يا سا الف جو ا

 .لومتلل الاب ةاداهننينانضياتصامس جرت
 | لدو ٌئيرهزالا ل اق.فعضل اهميلع ادهتعم ايهنيب يب يشع يل[

 ىلا ورعلا ىدهإو .هيداع وهف كحاب كلذ لت
 | نالفلو .ةقاس مرعما ىلا َيدهإو :هيلااهئرتادها العب
 . اماركا هب ةفحتاو هيلا هب تعب انكن الف لاوأ||

 .دشرتسا يا ىده عواطم اي ات نالف قى .ةقّرفأ

 افا . ضعن ىلامضعب ىدهأ ايداهتموقلا ىداموأ||

 ايداع ئداغو جملا لاقوأب يشم ف تلي ا ةآرملا ْ

 ظ نيب ىداهتي لاقي دقو :ًالياقم ٌّيوةريخ[ شمةلحو ىثشض

 |<يشلو

|| 

 ءادتها ىدتهإو.هتيتم اهل وه دقعي ةاتعمو ناثلا

 ١ يدعو يدخغد ماد كافرا 0 عواطم ا

 | بلط ءادهتسا نالف سا ظ
 يرير#١معجدقو هيلا ىلهي نا بلطءيشلإو:ىتطا |

 | هد لهتس اه نع بغرتو» هلوقب ةيناعنصلا هب هيتماثم

 ١ ةاكهو نوداه 2 لعاف م تأ يداها + ا هيدهعست د ٍداز .

 داوه تلبقا ل افي .اهنم علطي لوعر لوا لبالانمو

 ١١ يداشاو ١اهتم ليعر لكاوا اقانعا يل لبالا|٠

 || تنم لالضلا دخلا الدلو ةراكلإت قاعرلا ف دا ءامان هداه ديل يدتم ةلصا قيرطلا |
 ئدطاهثا لو ىدها لعوه َُك أتي شو

 يدح

 ْ ةلثاوا ليللا تم يداوملاو . دإوه جقنعلاو مدقتملاو

 أي
 ضيا

 ديبلاطسو يئروقلا وهو سكآرلإو دمالإو لصتلا
 1 يداها نوم ةياطا «ةينايذلا يف نازيفلا هيلز ودعا

 ١
 || :داوهو عدا داه ج املا ىإ لاننا رول اواصقلاو

 نسألا رح !ةليقلا

 5 0 ْ هرخإ أي داطا عءامد نك
 لجرم بيشبع اذح ةراصع

 ”اده لجرو .ردصم هادملا +
 دان | توي امىلع ةلالدلا يقليق ةيانط

 ١

1 

 نحو 1

 0 1 1 ةيعض يأ

 فيدات زل صوع ير 0 1 ايلول

| 

 ا ةاالدلا ى 38

 0 رت رايملا اعتاد ع ارلا ملح
 0 رخل رم 15 دع ىلع لا .ةريسلاو
 ْ نمل نشات محلا نم هلل ”ةساابو
 | يذه يلام لاعتو . ةيده ةدحاولا روع كك معنلا

 أدب ل ادبالا لع ةامآيا ةادطاد +ٌنييوهو انكوانكب اكسر

 ا هع دل نحل ام لاقي هعريسلاو هني رطعلا يدق يعجل

 دك دكا دا
 |! لملاك

 00 . ةتيج يق ماكو ةيعل دمت ال و

 ا لاقي . يداه اًودَلا دي هرما ةهج يل: سايد نالف
 1 امو سورعاإو ريسالاي ئدطا# داه يا .كْذه ل

 دلل عج ده لققر وعلا كفر كرلملا يدها

 ريهز 0 او ةيدبه ةدحإولا
 ايده !ورسأ ارشعم رار

 راج راملو لل

 رغو ركنا :ةهوأ

 ا نمديق تنك آنيف ن لذي .٠ كل بده كا

 جر

, 

 *+ءابتسل تنسيب
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 ١ تيلي دهةمركةمر ل !يذلالجرااوه يدحالا لاق

 (/لاقيو .اهلنم يل .اهايتد يدبع كلل اني :لخملا اهلل ىل

 ْ ةيرطا# هلصق يأ . يس وخلا تيدر م م تيمرأ

0 



 نه

 اكل معلا رولان ملا الب 3 م
 .زده يا“ثمده ةمد لاقي . ءامدلا نءردجلاور

 ارت ام لكو. اهاطسولل تا ل 0 ع 1

 ةدجا لف دل امإو برغملا يف لاق دا + اطتسفأ
 ةناكو د ةيلصأ رهو كيف ىف مده عج ا نا ةهجووا

 ايادغلابكليت !طوقيفاك جوازتلا اذهل ةمل عما ملأ
 كرم ةسفذلا] ةيبدسلا «زيك راق همته !ءامعأاو

 ااووبلا تعدل .لاملا ْ
 ةمدهم بانو زوج *لّواءا ءتابن يقاب م : هدا ةملهو

 ع كندحش 9 يتلا قولا نمر مكملاو 0 ريأأ

 0 ملهملاو ا ةيوكع نضر ا 00

 لا راجل ىلا يقطع

 نبوتلا لمثل 4 اد ليلا لمس
 لمد . ثعشالار عشلا رنكلإو نم را مدقلإو قاخملا

 ةلئارلا لما يلاعلا عجل ل دلإو ليقنلا ووك ١ بوذلا

 ننال نم ةعاجإو مدنل ارهدلاو رجلا اةريفكلا ||

 نالفو» ىضرتسإو نبجو نكس انوه ني نده ١

 ءاطعاب نازك عيت 0 انالف ْ

 ةلتق اًنالفو .ةنفد < يشلاو ٠ 00 .دهعأ ا

 و ةطبت ةندها ةنداهه ةنداهو .هاضرا ّيصلاو : طب

 .مافتسار مالا نداهتو . 0 .ةحلاصإ

 مو

 هي ركا فعن ةحاضلا هن ارضا د : ذه جليقنلا 2

 .قيلقلا تيعضا ارطملاو 3 1

 ةيق 2 ١ كدع هن 1 ةنمو 3 0 ل

 رمأب راجح ىلا تنرك] فيقول هاش اضايذاا

 | جيرلا نتنم ةرينك نولإو طوطخ وذ رئاط دهاتلاو ىاتهج اهتعبض تدتشا ينل

 | ناديا دجرتف ومزع نع لجرأا ندعو: اىحاصت روقلاو

 ا دادم اج ]رم يل: لومجلا لعااكيلا عذب لوقنو
 |||. يقال قفرلا يا دامب كيلع لوقث :قفرلاا
 || يارلا لاق. 01 رئاطل دهرا ةيس ةخل دهادبلاو

 0 و2 اة هحانج ةامرلا ريثك دهادك |

 011 ماعلا (تاطف بحاض ناعما + ثفلطل يل
 ًايبهقفل يف لئاسملا تالضعم نحوضانلا هل آسي يذلا
 / ادهنطإو دهذمل او. ام دحاو الو قا تاوصإ ده دا

 | راحل اوب] ةيمكو ٠ لبرلا يف ةضوخل يتم ةنال اعيطأ

 أ ' .دابعوباو راتختوب|و حوروبأو عيبرلا وبا واد ةماش وبأو

 | اولتالعمدحلا يف يثو :ديهادهو ده اده جءاطابةدحاولا

 | هدعبو املا برق ىلع نايلسليلد اك ةناق دهدملا
 ||! ضرالا راطقا يفيشوب كرشب الودتا كبعي نا بحإوأ

 1 .يفايضيف نوكتنا ديرا ناهلسل ل اقدهدملا قلد 1

 || ةرزج يف كركدع لهإو تنالب ل اق يدحو انا لاق
 | 0 طدرتمم نايل قف انك قي مك انك

 ايناي ولكل اقو رجيلايف اهب ىرواهتنخن ةدارج داطصاف
 لوح هدونجو ناميلس كتف ى راما ةلانوخلا ةتاف نم هلا
 لبق كلذ ىو ك1

 ”ةدهده ضرعلا موي نايلس تءاج
 ابيف ِق ناك دارج نم هل كذحأ

 ةلئاق لالا ناسلب تدفناو

 انيك اكتم ياكل ل
 ةبمق نابنتالا ىلا ئدهي ناكول

 انو .انانلا كلا قيم ناكل

 اولاقو. ةدبالاب 5 نان هب دهدج نمدبا ل اتيو

 .ندهج رخآ دصتموا ملصل ا طورش دنع لجال ةالولا ٠ ضرالا تحت ءاملا وس 2 ليقف دهدم نم رصبأ
 دب دأسق لع 44 يا نخد ىل كة كنيدعا لوا

 ايرجمك يل. نا «نسر * ملص !|و نوكسلا ندم
 ةقيبلاو نوكسلا ةبهااو»:ةرهظب م

 | ىصللو .رةرقرئاطعلاو :رله هذه دهارسجبلا ده ده

 أ
ٌ ْ | 

 . لفسا ىلا | هاج ا مردح <يثلاو : .مانيل ةعكرتح هم

 كلا مافكإو ريطلا نم قرني ام ككاضيا دهذطإو
 رعو ردصم ةرهدهأ + عديهادهو دهاده جةدهدطا

 ريد عود ماحلا
 د ضع مس هدد عر 8

 ىءايز) ةيديدو ةي ةيالهو أي ,ذهو ىذه هيدي, ماله.

 نال ل الضلا دضوهو ٠ دشرتساف ةدش را يل: وه ىدهف



 | .فادهتسا ققف فئص نم ما لبقتسإو بصتنا
 لنكفدهاو٠ ا واقالاب ى ىري ضرغلا" شل 0

 فدبتسأو. فدطاكراص ىتح مل اذع نا ناسا

 ب ةعاوتلا ةفداطلا + عفترا 256 ..بصقا جزل

 نييك وقت ترم لك فدا . مسجلا فدل ا

 يسند ٠ لبجوأ لمر ا

 رخال يذلا مخولاو موؤتلا ليغنلا ةنلإو مظعلا لج 9

 ةيعذل ل[ كى ع توص مسأ 5 ا فدهو.فادها ج هيف 1

 رعاشلا لوقو .ةفدهيتسس نكر لاقي ٠ ضيرعلا ١
 ةدعج ءاضيب فشخ انعمم ىتحو

 ارماست مزج نر ْ

لحلل رصاقتي بلاحلا فربما يل ظ
 |انعمس لوفي .ب

 تاابك خت ىلع طقاستت ةوغرلا توصأأ|
 ةمده اكده ةكدب ءاببلاتخ ده

3 

 ان ىتح يور نيللا نم لجرلاركدت كده |
 :.رئافملا نيللإو ملا ريح اَنلا  ىيَد سانا ىلعوأ
 ال تكرح تشم اذا جا لاو راغلا نبل رك
 ةباشلإو محلل | ةريثكلا ةّر روكا + + اهماظعوا||
 يوكل 9000 ريدملا# لالالا ٍْ

ل فيصلا يف جرخت يقلادّيَرلا نوم ا
 |ىَرْذي ا

 اهيعدح مدير ماي نبل |
 دل امير هال

 هيلع كديع د 26

 ةيوضأا

 اهداج ىرتسا ةيصخأ كلذ ! ا 0

 و يس

 رعاشلا ل دان اسال نيام نال امأ قرثغأ للا لغو راغب دما
 121220 ال ضرع هيشلا هلو. يلو «ويلعأ

 وماوا اكرككاوأ . اًقَدَه ىر يذلا ضَرملا

 رعاشلا لاق.٠ هياع ىكبتأ ة

 |افنوطتي توويبلاءسانلا نم ةعطنلا اةفدملا# بلا ىلأ |
 | ع

 كدا و.ةييخ يأ ةفدهم ةأر 6 ها 0 فده ج معضاومأ

0 

 |ءينل !نالفو . تّوص يره لدع ماو لده

 ماَدَطا ب توملا نع ةياتك تانللا رمداهو ٠ لعاف م١ ]دهب رفشملا لهو ةاحزإو لفسا لا ةلسرا الا ١
 -3 2 1 23 2 ديو ل6 . ا ا
 ا كلتدلا نهردجلاو ردصم مدطا درج كر الأ الع هرقن ديم قجرتساف ةحرقلا ةتذذاريع و .٠ خرتساالدها 3

 هلو

- 

 ةقوف رح قاسو:ليدطاوعدي
 لادق تا وذ ةيدوأب لصا

 ماتم جانم سب !ورمسلا ف تبعت ةزجشاو ةعاج 4 ةلارملا

 || نم 2005 لذه ن نبل لافي ٠ لدا نيللا ن نم لْثيطلا

 | ترةرفبلا يف#اد َنآلَدهوبا ١ رشات 00

 / اهشيرفو اهيهحوب حصاخو ا ماحلا توصلوا + ةنمأ

 عدرا نيف 0 دهيع ىلع خرف

 د 3 :هاجحح نه اف ريطلا نم 1 اة

5 

 0 امو رصبل هب نيفتهت

 1 ليده ٠ نم كل ةباج عرساب 7

 ا رفشم لاقيو ٠ رخشملا يخرتسملا لاجا نم لدهالا
 ا لد اه ج هال ده ىثن ”الأو ٠ جيرتسم يأ٠ .٠ لدها

 | ىرتسم لدها لجرو ١ نقذلا نعا ةيلقتم يا ةالده

 فلا دنقلا
 ,ىجحالا ىلا ع بقل | كراذللا 5 ةغواذِطا  غلده

 البت ا لختلا ادا - قاده
 ظ لفسا نم ريمبلا كلنحرَبَو هَل < قدشلا عساولا

 | ريحتسا م 1 د 0-0 ع ءانبلا مده

 || رمالا تنم ع هل كيلا رسل عبج يف:

 !لجرلا ! مهو ٠ ةريظ. راثكيا.: ةمد غةبرخو 0 ٠

 اعده مدع نا 1 ةذخا لوهجلا لعا
 تع هل ذآ

 ةءملهو
 هع

 | دوش امدح ةانبلا ر 1 "د

 اداط كفحعا تمذيت مو ةقانلا - حلال الا

ْ 
 95 ةدعوتابضغويلءمَد و 5 اًعيمف انشا طظاس هلأ ريدك

 ا مداغا 3 ضفتنا دانا ركل اة رذاع اومداهتو

 6 ١ ىلابلا بولا ٌرمدظاَو ٠ د ا 000 لاكن

 |ةماعلاو 0000 هانا انوا لعاف مسا لداطا * + تلدت ةرمشل 3 اصغإوأ ||

 | فيا فاو .انلطم باينلا اهب ينمتو 8-5 وب حدمي امم كلذو رفشملا ل ام لواهأأ

00 



 فده رده

 2 2 0 يي 22
 ىلا مسلاكرو نا | لها ةعمس د'توص وا يود هيفرحلا نم تودو لعاف أ

 هجرت اف قشمد 3 00 ا لحاسلا ا

 ردامتو . ةحابإو ةلطبا نالف مد ناطلسلا ردهإو د: دعرلاو ىاطا كتوم داما 3: ةلرارلا ةنه تاك ُ
 عصتااَرانيدهارطآاردودهإو .مءامد اوردها موقلا | يا ةينشل اب كْيَداَدَه لاقي ةئمو . اجلا قفرلا دانطا' ظ

 يلا رده جطقاسلاو لعاف مسا رواها +رماو بلم دعبل لاق ةناكتلراَنح ليبق نموهو.آلب ؤ
 رولا هند نحا دعب كلذ“ يقر ةلغشإو ةالعارتخ عركلا للا ا ا ا كالا

 بشدعلا ةريثك يا . ةرداه ضرإو . رداطا كتوم اذا لح ىلا نعل جتنا لجل لهلخلا تراعالولا

 ٠ هبدلَو ةماعلاب داووأ حضوم زاده # رداوه ج ةيهانتم ٠ 7 0 فيعض ريغ أ ةهيورغل نال ا

 أر ا لل جيلالا ل امقراتما + تاّدكلا ةليتما بره كنعا| لاقي توص 0 <11 لع ءانبلاب 5

 5 امد بهذ لاقيو  لطابلا طقاسلإو ٠ نار انكم ىيعلا لكرلل ذك فعل ةلائذللا دغرتو* ءارغا راخلا |
 | هلام بهذو:لتحالو دوق هيف سيلالطاب يل رده د نب دعو ظياخلا ترملا: 5 اهتز 2 ها ا ع !

 هه

 ألاجرلا نر ,دظاو +بًالطاي يا ..ارده و اره ةيعسو هر ا
 | .ةردهو ةردهو ةَرَدَه مهو .رداغا عج ةَرَدْطا كيقفلا | ةلهسل | ا ودا دونم الار كيد ظ

 ش لاف ىقتثالإو دحاولا اذكو . ءيشب اوسيل نوطقأس يا لجرلاو ردصم ديما : د دو هتاكلا حلا ام

 2 ارذهالا ردا نابجلا حاص اذا يف ذا رجارلا | ىفعج لعفا نابجلا دهالا# داطا: ةيودو ليوطلا |

 امةردهلاو ده ع رهو ةارمإو رده ! فوج ل اقي ير ةنيدلولل لآ ةدييمإو . ْبَحأْلاك لوعنم | 1

 اانا نوم را ا
 || عدنعب سيراهدلاكيناودلا سْيراَتْما سر ده .٠ .لطب اًردَهو اًرْدَم ردو رده ةريغو مدلارده |
 1 لادلا ما رو دلعتم دمزالا٠ ةلطبا هريغو مدلا ن نالفوإ| ْ

 مسأ سداحلا + ةقاسو 0 ةسدب- 0 |لاق: الغ بارشلاو . عيحو تكوص اراثهتو ارده ردد
2 

 ١ لعاف ارك طا طلال ٠ نكمل ب لاجلملا ىدم ةليمتام ةئانلإو 0

 ١ سده اهيناربع سالا انيس نس تاليا الك ٠ سده ةدحاولا
 | قده نروجلا لعاشتكلا نخدم -نئده 1 رادع دعب نم تحرص اذا ىح

 شرتحاف شرح يا .اًشادنا شدهاف ل ا عا ميك رحل ا رّدعوأ
 رع لبالا راتطاع 7 ةلك-عدهو عده .اًرؤده وحنو ثرعلاكبشعلاو ةفشش ريغ يف تاك أ

 اهرافن تر 2 ارضو ٠ مو رثكو ٍظعو اذج لاط ار دهوأ

 اينعف هودسبالا رده تطقس ي٠ 0 د ا

0 || 
 ١  1سبي نع 3 0-3 ينلا عدم أَو يفر دَلاكل لا فو هترجتحيف ةتوص دورت يل هش ٠ وفن ا ةبطرلاو 8

 | ماعطلا نم نب د خيهملا ةلعفالو ةلوقدّقتيالو بلت و عيصإ نإ, بّرضي .ةئعلا |
 الر اق نيسمخللو .لخد اقدم فدي هيلا فده 8 تف اعويم 2 يا ةعلا يف نيب ريعبلاك | ا
 10 , ثدح له يا ٠ فداه مكيلا فده لهو بطاخي ةبثع كوب يل اولا لاق قده زهر كال املا

 افده « فدا لجرلا تيل مع خب . هب تاكو ىوس| ةيواعم ا

 .غده عواطم عدم :ايمعاتف اعد“ 58 ط

 ا 1



 داده تر

 00 ريرج موقوجما قدز نفل | ةاكهملا ريغصت يو .اهيلع ناكينل ا هلاحأأا

5 

 ا
 متويب لوح َنوجاده ٌذفانق .اهبلتحا ةقادلاو . ةعطق ابذه ةبدهب <يب لا تده

 1 د طع ا ناطانن بدت نيعلا ةنباقعلاب راها ةرمثاوأأ

8 0 

 0 0000 م 33 0 0 تبله 0 اميل ل لمج بول

 جوده ديف 00 تاضا جاده ننلإفدو وصالا بذي اذ ناكاحلا] تيا ناصغالا تبت

 ىلع ظ 0 يتلا ق ١ جادهملا نايلغلا ةحب رس يا لا يللا نانشا ارم بذهلإو بذا |

 موا عر 00 ا يتلا جيرلاو اهدلو | لطرالا نراصغا بّدهلإو ٠ : بادها جةيده اهعدحإوأ ا
 ِْ شحولار مح فصي ام تابنلا نمو ىرسلاكرجتل | قرو نم ماد امو ووحنو
 ظ كلسم يف ّنبنم قوشلا ّنكلس ىتح |نسبل قرد لكوا قرولا ماتم موتي هنا الآ قروب سيل

 رجاتي قانا ةباوج لكم 76 بيلو ا بادها ج ةَبَده ةدحاولا ضرعألا ا
 إ

 تس ةالاق رطيف قلت و بايع ١ دن نزل 3 0 يلا اةبدهلا 8-5 كده راجتالإو :كفوو ككل نموا

 ||| هو. لاجعتسالا جدهتسملاو. راجل جيبعملاو :ابلسن عشا بيلا اندحإو ةيدهلاو ةيدملا ١ .ليقلا |
 العم ردصمأ بديل !او للا *رفلا باكا «رئاط ةيتهلاوتنس دم
 ْ يهبل ةيشم يشهي يذلا جَدَجَدَما : ةفعس لل | بادهو .. ةباده ةدجاولار ملا قرولل |
 الكيدع نفسه اد وبل نك ذهب ءانبلا ده ةيضرع نم دبفرط يف ىنت يتلا طوبخلا بونلا باتهو ||

 ا ل ديت لكلا دهؤح ا رصد ةرسكو ةعضعض وأ ه هينيع ع لاط يذلا تدق + هيعيشاح نودأ

1 

 رمال اذه قده ل انتو ٠ مره ( لعو بر باب نم ) هايده نيعو:سده جدي ده ىف ةنالأو اهراشا ترثكوا | ْ

 ريعياادهو . كلنهو|و كرسكو كلنم غلب اذ ي ينكر ٌدهو اهاصغا تلاط يأ . دابدهة رو . اهيده لاطأا

 00 ده ةوحنو طئاخاو .رده انه دب تالا[ ذ يا بدهم سدو ٠ تدتوأ]

 0 اللب لح نم كده لحرب ةتؤرعو لا نبللا دباتعلاو ديدهلا  دبده ||

 | ناتفل هيف: ديشاخ فري علا وناو لجر نم كبتحلا نوايا قف نوما فيضووتلالاسزا ل ١
 الو تي الو قوم الغردصلل ىرج 00-0 رعاشلا لاق انو نطل تحل

 ا 0 لوقت عيجيو. تحال ةلبص نع متوةوج# نيدهلا د خرب النا

 || قارات عمد اندم ةارمابو لجر نمكّده لجرب| ٠ ديكو لانس قم ايالقلا الا ْ
 5 اندم نينأرمابو .كِوُدَه ل اجريو.كاته نيلجربو ةدلوواركَلارَبلا سْيدَملا_سبده

 | ميلا لعزل دهان لاقي كلكم ءامتنو ررنكلا نوكسف جف ركب ليدل ل أ
 | ابأ نا ةنمو ٠ بجمتلا ىنمم قلطا.ليعتسيو :لجرلا ليقنلاو ةسأر حرسي ال يذلا شالا وارعشلا ١

 نأ

 الق ةاهيسعو مماط دايفو ةيغم وج فم [ياخ انج جد لجرلا جده

3 
 ْ هدده 00 6 دحلاب هيلع يفثا أ اذا لوهجا ىلع دهني ىل 2 3 ةقانلاو: سشاعترا يف شم ملظلإوخيأ زيا

2 

 أ داع ةبوقعلاب ة ةدعوتو ةفّوخ ع ُةدّدعو ايد |ةقانلإو سا 1 غي ملت ثوصلا --- اندر |

 ا مسا اذاهلا «رسكتا ادادهتا ليج دعإو !٠ رلكاست : ادام |لوق ةنمو» ةغلابلل لاف جاّدملا + دلولا ىلع تنطمت

 عردع
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 تجب * م لافف كنكيل ةرجزو هب حاص لء4 اوأأ يقترن ءءء م 2 ا

 5 ناجم نمريدهلا ديدشلاو روفنلاو
 قا ةجاه ا ةيهادا ا. ىحالا يفاجاو سا انلا

 : ماقبل حم ق٠ 0 ةيلصلا را 2 ولا |

 ه.ةخي قراب رعاشلا لوقو ٠ مخل رجز نوكسلا| د

 ء ةردرض للاب كك 9 ةنعات مد ا

 هيف عقو ( ةيوإو ) اجا و هو او هوب ءاوغ

 ةكس اذااجغاو ةعوجو ةترغ أنش نم ناكسا ل1 ءايغلا

 كارما 2غ ةوحلاب /هاكنالا لعبا

 ل رعاشلا ناكف ليصنع ةانكم لقو
 ةلوقل داملاو ديه ا خالو ةيرهوجلا لاق, ةاضفوأ
 .نآرقلا ًارقثا جبارعال ليقو ا

 ايت توزر انو : اًقرحيدتم تودع ام هللاو ”لزقف

 ذا ةناكف

 .٠ ا 5 م نارقلا او

 بلع دشنإو ٠ رجاهوهف |هلامساب 00 تشو ْ

 رجاشناب ثوقا ةفءابشألب ١ ذل 0

 ياهلا بتاكلا مامإكو دانحرابكا |
َ- 0 1 

 |ذموي وو . 1 0 اههعوز 500 تدثو

 ا فورا ىف رحب دعا رايه وجل ||

 2 لع نآر لا (يبصلإو :اهفورح دّدع ةظفللو
 ةاجمار هْشلا هَ . يناجعو هن وح 2 يل .5 5 .جاهو ا

 اققاينلا م يعن فورد ”1 ىهن 5 اج ةلجو 1

 هائلا رخال اهدحا اج ءاجتها ايجتهاوايجا تايجا تو
 ْ ا اماكرح ع ورع اهدي .دعيو هظنللا عطقل |
 فورح ىجشلو أههنيب 0-0 فلالا يف 3 مهلا |

 ١١ هواكش لعيا.انه ءا ءا شلع انهو ضيا ةب هل |. يش

 كعك اهني امي 0 51 :عدنفلا | ةامقل

4 

 هبغاو ةئجشأ مهني 0 5 .٠ هدضولاو أ

 جاها ٌْ

 جام توجابني ةب

 |عبسلابو.ادي دش حاص ةجج هريده يف لفل مو

 | قمحالا جاهلا + رشلا عهكيشل ادج اهجاتن اند ةقالا|

 دع صودا اليخم كانو رجاهو مدباقو ةوفو كالا ا

 نت ثروص 0 ع
 3 رع لا خم طع

 يبا دمع اذه ادهيياده

 ةرواجم تناكأنل عابسلا تيل

 ادحا ىرن نع ىرعال اننيلو

 اهسئارف نع ادهتل عابسلا نا
 ادبا وشد سيل سانلاو

 ناكللاب انهو. هاي ةزهطلا لادباغ ع ئداهبو اليخ

 تااده دقو نالف اناثا لاقيو. ثام نالفو ٠ ماقاا

 كك انانإو < ليما نئسانلا د .لجرلا

 يوم ك0 1 نويعلا تأ

 رييعبأ هبلاو.يَج انه ادب اطيل ىذه ماني نكس

 داك 7 انسيعع ]لا نراك وطي ةمانل م رغضا
 لاق ٠ آنه ىنعب <يبصلا ًادهإو . اذهي ةلعج ءاَدها
 ديد نب يدع

 ارا
 رب ةفدلا ىلع ندنلا لعج

 ا ةلمج ةكمم هللاو. اك فا ةنرضلا او اربكلا

 ءانع نكسا ال. ىا .ةثا هآدها ال لوقن برعلاو

 الانا اني 0 |يللا نم هده هده ا ةيصتو

 ا

 ادها

 | يأ سانلا ادهام دعبو عيزه يا ليللا نم ءْدَ دعب 2

 ؛اضيا هدطاو . ثان ىلا ليللا ننام | ةك

 داش ل يذلا نا ةلصخاو ةردضملا |

 |لدلا نمو هر الة نط + + لمحلا نم اهعانس يده ةقان

 رم ىلعاب ةيرقو ةكمو فئاطلا كريب عضومو ءاملا | د

 50 ا ع ىلع ٌيِوَدَه ةبسنلإو ٠ نارهظلا ه

 ا اعوق يا . ةل ءلةأذه ةلامو ؛ عودلا

 62 ”نللا ةضاخ 0 3 ديلا هكذا نم
 اع

 ' نالق اناثا ل اقيو': هيلا ليللا نمو ردصم هيودهلا
 ع ءدهلا ليالا نم هيدا + ةمون دعب هاك امد

 افلح قرتسإودالعا مرد كلل !دهلاوذ كه

 ىلع يا في ىلع هك .ءدهلا ليللا نم نيل

 ظ 2

 همره نبأ | اق . اهريغو توصلاو ةكرحا



 نجع ١
 تسل شي سس سس سس ل سس سس سس سلسال 00

 |ياجلان انه رجع 1 مق ةنمو ٠ 4-00 راينا نال الحور ف 3 "مي .هريغوأ|

 0 5 هن ناجلكذا ويف ةناجيوأ .قرطإو 00 قالفرو 01 ءيغلاو .هيف ام ٌلكوا| ٠

 تنولإو او ركل هيف يوعسي ماركلا ضيبلا لبالا نمو انالف رجاوهلإو .ةمده تيبلإو . ةدرط امنع انالفوأ

 امبرو.٠ اع لباو نا ةقانو*راجتريعب لاتي عجو اهدحاتة جابه جاه. ةلعج ةيحهد؛ةقر عءكلانا ا

 رمحا نب ورع لاق ٠.نياجم اولافا . لح عرضلا ةيامو . ثا ةاعج ةيجثإو ٠ . رخالا ىلعأأ

 ارا ناحل مسيل كس ةع ضرما ىلاعت هلا ثإو .اهحارا لبالإو
 عقار ارجاعن ن ٠ نا | ىلع اهدحا مث اجاهتو رف ىلا .وه رجه لازإو ْ

 .كلذ 5 ةأرمإو .بيسح ميركيا + .نا# لجرو |نيعلاو . لاس عمدلاو . مدهنا تيبلا ميناو .رخالا |||

 أرَ | ةن دينا ةيرتلا ةبيط ياثر ناجم ضراوأ نيرا ام عشا اس |

 |ىا جيل إو بييعلا مالكلا ع لوداع كسلا | هيعلا# ضل ١ حدقلا مشا ٠ . قرملاو ماجن جتا
 أ 10 ةنعاضا لعل ةقوأ: أ. فيحان هدرب ةئشوءامشل ايوا

 . اعلا تلععتسا كرو ادا يا : ىلا نيعبسلا ندباموا كدازام ىلانوعبرا اطَوا لبالا هوا 0

 5 تل ١ يف لصالإو .٠ 2 شل < ةدّمه يبف ةّنأما تغلب اذاف اهْيَوُذ ىلا و هناا ىلا

 داواير ءو مثالا نيييغل | + نغ هه ج ةبلاقصا|و مورلا | عيرسلاو مامتلاو توببلا علقن ةلب .دلا دلل رو مل

 أيد ني |خيرهزالا ل اقوم نمتيخ هوبا نموا ةما | نا لبق وارماخا وا نيختلا نبللا ةن ةميجعلا »+ مث لا

 سيلف تنصح اذاف ةئصحع ريغ ما ةمإو برع وبلا نيفم تيب + «بوري ن اذاكمتو ل ار

 ٌنيجاهَمو قو هامش ند ة دلولا| ةدغا ابيل

 تا ”نامثو نياجيو ثغ ف جذح# ىنالإو .ةنجاهمو ني نيشو ٠ اتجاه ن ناك انه نين !و نمش نيف 5

 3 نم نيل اوا نع ملا نقض درب قيلكذ لك 1 اواعم ناك زوو ةنحمأ |

 نجأ 0 ييرعناصح نم ةنوذرب ةتدلو يذلا ٠ هب وة رمالاو ٠ اني © ةلعج اني 4 د بيع |||

 ادب ايل الو "رطل يا: . نيم نيلو .اضيا  اهبرض ةقانلا ليجإو . هبا ناجمرتكلجرلا نمماوأا
 ع لاا يللا راكم نقلا فيقوم ةرطضاهجكزي راجمإو.تجتنو تمنلذ نوبل تدب يو
 ىو ةنيفلا 0 رئاغصلا ار اغص موجود يد 8 نويغتسإو.ةريغص تّيطو لوف ىلع ةيراجلا تنته اها

 ةيوسنللا ةئدقملاو ٠مهيف ريخال موقلا هاَنجشلإو م يل هةركذ نيش امم انه لاقيو ا

 ||| ةلخغل اء ابقععل .اهدالب لول نمآلا ةعونممل ا نايقلا كا | ةيبصلاو ةدحاو ةحدقب يروي ال كنز نجاطا 2 |

 ةريخص ليحت لأ 0 0 1 لوا د | دانسلا غولب لبق لمحت قانعلإو اهنواب لبق جرت |
 ليقتلا نوكسف هتف رمكب نشجعلا جم . ٠ | تلج للا ةيسو : اهغولب لبق اهلع لوح انك
 علصالا خيشلاو مح يلب 7-0 55 نجاطا تّلجو ٠ ترغص يا دلولا نع نجاطا ||

 | | دالوا نمو. ةتنجت ىف ة:الاو دعب يق هب عرقالا لظلاو اةيلعلا تلج يئارعالا نبا لاق خلا حدفلا وهو دفرلا |
 ظيقلا ةراح يف عض يام لبالا الهلع ليخت .نوبللا كلب يو تربك نجاملا نع
 ضيرعلا ليوطلا فتَمعلا فيجي |اهب لمني راهي الو لاق: هم يفو تت عملا ا

 سلك ركل



|| 
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 ١ كانا كم
 اذ يسار ةضِيإلا تّصخ دق نود ناك ليالاب سعسمي ام لكوا بدلإو , .كلاوأ

 رعاجي' ريغ آمون معلما - لوي ا شرخ ءام زال )الا يفو ٠ عوبربلا قوفو للا

 || مزال رسكاف ةرسكيلا ٠ . وأ عينت اني هعوج عجبو ج دزنلا يا سري .نم ملغإو درتلاوا ثيدلا ياا
 | عجاطا + ةرسك" عوج عجناو 3 21 نعم يدل طقانلاو مالا داش ايا سراجث أو سراج

 | ايس فيت عاق بكر م عش زي جرلعاف م نأ عينصلا لثم دّربلا يف

 ةعجتا ادم ىجحالا لفاغلا عيل أو عش 5 |و عويشلا دب جاجت الم وطلاو قمحالا عرج رع 0 0

 [ةفيفخ ةمون دعب يا .ٍةعبش دعب اًنالف تيتا لاقيو.ةّرملا ةقولسلا بلكلإو جرعالا ليوطلاو نونجمإو قوشمملا |
 3 يأ ة م“ لجرو. عونلا ةعْشل و ف لوا ا ا تيا

 وتلا فاننا ع :رحغل ا نينكلا ةسدش او :قمحا نقلا نقل[ + راس ةرجاابم ةرجاف تزف ا
 نم عب مه ىضم لاقي كي ةقئاطلا ليلا نم نم : 85 لبق إلا عردشلا عز

 | حالا لقاغلا عبشاو .عساو يأ. م ع هت, ييرظ#ليللا عزجلا

 مادقإلاو ةآرجلا ةيعجقلا نس اراطده وكو يضس ردد قاد هاا
 ا.ةنظب ىرتسإو عاج ادع كنا كئيرلا تع“... . (نئاوسولا لكم وز دص يف ةسفن تدحي ناوه وااولابب

 0١ ةاتلا لانا هاج ايرئاعانضرإو ا ٠ مجم عواطم نا وودألا 82 2 ةرانألف 0

 | ةرققل ادعت تا ءاسنلا نم هَل .ةيدتلا مللادلانيشلللا + دتراف رمالا نعهدر يا سف اف ةسجم لاقي
 الكلف قيعاا فلج نوما ميلظلا ءاقلا كي دفعا سوا لاق ٠ سجاّوه م ج كدلخ يف عقواامو لعاف م 1

 فوهلا بيعرلا و ليانلا ةيلعل ب

 فوجلا ييغرلا فتفتما ١ تلعج اذار ضام ىوملا لبخ ماَّدِح
 اليرايزم ةاهعراداّداَدق لقت اهنيعبفارملا تلج زكتمن روعلا دعب 0-6

 ويف عقوأ ةتْرع لف دباب ير اهريغو ةبصقلاب نالفو اهعمست ةاينلاور دصم سل ادجعوستملا دسسالا سايق
 7 ةلجاهمنالف لجاهو .ةمتشو عجل اةعمسا نالفبو نبللا ةسْيِقلا + َكدَلَح يس عقو ام لكو امهههتالو
 دللي بهآ لبتلا ل عزو ةدلكاس الغ . لذقل يف زبد بعت يبل رف هوس ه1 ايوا

 لجاهلا يح دنيا «يشلا لوتش|و . ةعيض لاملاو.. ةعسوأ نيومشم ةيس [ومقوو .:ةنيججر متخي ملريطف يا خرجت
 نيمطل ور دصم لقا +١ رشسلا زيغكلإو ئانلإو لعافمسا .١ ظالتخإو كلابترا يا :رمالا نم

 .لوختو لاجمو لاجتا ج لابجلا نيبو ضرالا نم راشا وبلاو ٠ انيل اهنا اشد اهل ةبادلا شم
 نيمطملاو ةويأ ةلقل اجب ملا ريغلا رطل نملكفلاو .٠ شرح مينا نانو . ( كائل اب راثا الا لاح

 عومدو ٠ ةعساولا ة ري لولا ب تالّجثج ضرالا نم دل اد 3و عج ممزاظ ا ةنحاملا# . تقاتأ يسفن هلو

 نميمطملا ليوقل اد لجاه هد رفم . ةلئاس يا لوح ي ا انكدضوم ىلا ٌةشج# ةنم تناح لاقي ةغملاو ىلا
 0 | ةاضتم جا . ةلبعم ةارمإرالزمللا لوعكلا نب نضرالا ا

 ةتغب هيلا ىمنا امه موهلو رقت هيلع ره جوجو اليل مان ااه الا
 يف ركاسعلا مله نذاريغب لخد «اناةننولخ نيت وبا لاق . ةفيفخلا ةفونلا عايشتل إو مونلا قلطم

 : ةعتيالو ىّدعتي م يشل ن0 ةلعج مونلا ىل اعاتالقوا لاعتلا| تلسالا نب |

 لادا



 أ|ةنمو ٠ ةّيعرشلا ةرجعل ١ يبفهق ةبرق تناكناف مالسالا| راهلا فصنو رجاملا ثنّوم 'ةرجاهلا + اضيارجلا ا
 | فاسدا 7-1 نم اقتناع يبلا ةرجعوةرجت هلا نم وارهلا عم سنثلا لاوز دنع ةصاخظبفلا يف

 | نيملسملا ةرث 5 اهالوا ناترجت | ى.ذ ةيرجمل | نيتسلا قي رات مهتومب ف نونكتسي سانلا نالرصعلا ىلا افاوز دنعا||

 | . شيرق ىذا نم اًرارف ةشبحا ىلا مالسالا ردص يف .رجإوهو تارجاه جرحا ةّئشو اورجاهم نق متاك |
 | و ةدعبو لبق نييلسملاو هللا لوسر ةرجث اهعينان "و نم يو . شح اهيف تاكو جئاضنب يا تارجاجب ةامرو )|
 - ا اهبيلار جاه ترم نيترثل ا وذو . ةنيدملا ىلا ديحلا ميركلا نسحلا يراها + :ترتبالو ضان ابابا ||

 !تانلادك ريل # ىرلا لا ةرجابلا ةلرلا كيديقإ كدر رو ولا ٍمزل نمو هاَنيلإو ظ

 ١ ةناشو ةبآد يل هذ زايرجم ذه لاقي" ناغلإو قوطلاو اًضرغ نكت سرفلا تن 0 |

 00 500 وب ماعطلا يروا كافي ا لجر غسر يف دعي لبحر جانلإو ١

 | ج عساولا مظعلا ضوعأو اق رفع داق بادلا ريع ا: بقتعحلا ىلا دش الوضوم ناك إو وقح ||

 ادد ربيعا قلل نيس قع امو رف ةبأد يا هاري انهو . ردصم ىلا ةداعلإو

 و كي 6 ١حدنلاو .نسحلإو ردصم ريغلا + ريع ١ ةرييقلا + ةنأشوأ||
 || ةرجاهلا ةريجعلا برئانحا نيللإو بارضلا نرهرفاتاا سمثلا لاوز دعراهلا فدو م اطنخ اودبجلا يركلا ْ

 |ةريقلا ريغصت ريع ]5 نما ةكعز وكذا قرللا.( وها "هك مرستلاالاالوزاتسش ال

 | يل ةسدغا 0000 ةبيدسلل راي تس دعب وا لوح دعب يارْيق نع يقل لاقيو أ
 ادني اق 0 رقركا وا 0 2 وا لوطا يا ٠ ارجث ةرجتشلا تبهذو ٠ ٍبيغم دعب وا اًدعاصفأأ|

 . ةريعمو رشم ةلخغو . نآشلاو بادلا هارت الو ولا ةئافلإو ةقئافلا ريل و . اًمظعو ًالوط
 أري ا و ةقانو ا أ قطنلا يف شاخالاو مالكلا نم هلك ل

 ايار لك لل لبا د مل |ريقلا | لع لضافلا قئافلا دقو ٠ راجل نم ماا ا
 (سانلا ةتعانتي يذلا اوف مانيلا مكلنلل لكتخأ 5 7 .اًيعضالَنم يشوه يذلاو تقلا

 - ل

 |نيبلسلان ! اوبن نيذلان ورح 0 رك آلا وهو فّرصوف كدي ليل او و رع نابو ةنيب

 !وراضو 0 |ورحم مال هب امس ليق : ةنيدملا ىلا يرَجاهو هظفلولح يرحم ةبنشلاو مممتفا سوي لير

 | ملكتو : هرج | عض اوم رجاهلاو 0 2 دي سايفلا ريغ لع تلا ةدأيزب |

 ||| يا ٠ تاريمب ةامدو ٠ شغل او جيلا يا هياكل ىلارغ(عيضبتسسكوا)عيضك لذملاةنسو-نيزعملا ضرإ]

 | لوعنم مسا ريا داك اووف هدو "عافني ا اوتو كل دان جاف سعر لو

 | وا ضيرملا هب يذهي اموراجم اب دودشملا ل اا نمو | يسصخ ياءرا بالا نمش الا ةئلب امو.رجلا بوكرل |
 ا ئرداوجلا قو لكلا قم ءالا ام لاقي . ةيافكلا او هانغلإو لكلا نم لاهل

 أ يوق نا ىلاعت هلوق يف لونلا اذه 00 نع ةارملإو ةرلا ردقلا ب: ارت الو كلذ ةانغ" ةدنعأ

 |عأ وحار يغ هي ةاولاق لاق. روج نازل اذه اوذختا قهو لبق: ةماتلا ةنسلا سوما يفو ةّسانلا ةنيمسلا

 ا دهاجم نرعو ٠ق كاع 57 ,غيرملا و 3 العلا ه مسالإو عونلا ةرجشلاو . عق فيك

 ةناعتسا كرت يذلا مالكلا نمر .اةوخخا ا ئرخا ىلا قعر نم جورفملا ري !واضيا ةريقلإو ٠

 || ةيلو ن١ بلغتلإو درقلا نيرا راق ىلا لاقتالاو راتكلا لري يذلا طولا

1 



 أذل

0 

 ا |

 0 ل 1 5-5 عّيرسلا تاهملا| ا

 5 ل دك ل طماع نا احا

 باكيا“ ثابنه لجر 5

 ٠ ةانخ (*51,) انأيثه هين بارتلا قه

 يل ليقو ا ايلا يبوتلذلا 2 ضعب |

 رعاشلا لاق بلكللر جز اجو - 7 2 د

 تعقربتف اط تلتف ترفس د

 ا

 اراه تعقربت نبح تركذو

 .بهذو نك |موحتو م م هعوج ٍّ

 لعمل انك ن1 ايارن فلم ةنطنو ٠ . ةلكا ماعطلاو |

 ل 0 ص

 لالا“ ةيعطا < ءينلاو هيله ادا نحو .4 »ا

 وتقل نم ةاقق قتعل فرك | و عررتل اهيكا

 ةأ ثا | 1؟كنع عظنت م نت تا

1 0 
 ا داما د دان 0 الا بج

 5 2 ف نا

 متح قيجلاو ١ ةمده أني اَهق جنا تييلا

 داوحح ن رمثرالف 2 0 اعلاو. تا رانلاو . تراغ

 0 رتها ا ما 2 وارثن امنوا

 06 56 ةسا نالف جقتساوءديف ىدامت اجاجتغلا
 ا يا جاه نيعدت التتسا ةئالإ ا

 رخآ عاد 0 لاب اريبسلا |
 اتالم ةارأ

 دب ندنتالا زيدقن لب

 بارتلاب «ى

 06 نع سان
 ةويطا ةج

0 2 1 
 ا
 7 0 لد دتأ

| 
 ضر 15 ق ا يداولاو ردصم ْعحتلاهبروثلا تعا أ

0 

 هك طخ 3 1 لعن يل ةرع اا ةيوعتست 2 3 هلي هوطلا/ |

 هلا يذاولا ا : نامت نايث جةناجكلل ضرالا||
 حححلا|

1 

 ةرئاغ يا ةعجم# نيعو 0
5 

 ظ < ليللاب رونلا عملا راهنلاب مونلا دوش "ا ليو *5

 دش ج لعاف مسأ ٠ دجال # ل ربك ليللاب م نم 3

 لاقيو.ليعمما ما ميجلا جتني رجاهو .هريغ ىلع لضاف ٠ قييم

 تعور ليللاب لتاذوجم دعا لح دنا د

 ا || ريعبلا دع ةيووفظنيا انالفو .ظتيتسا لجرلا رم

 ||| .ةمانا االفو٠. مان لجرلا دجتاو ٠ ضرالاب ةنارج ىتل

 ا |لجرلا دخت ٠ ديما . اان 0

 أ جيلا يملا دوا هولا دعم كم وأ

 ليللا ةرلصور دع. دا هلا ديرو دوج

 ,لوا لاني :مدنيل سرفلا هبرجزي ا
 | سرفلا رجزف وبخا ىلع لمح لئاقلا مدآ نبا ةبكر نم
 ظ يح مدلا جم لافف

 را م
 | لجو دض !هظقو ةمرص انارجت و ارجت هرج هرغ _-

 ويف لرتعا وصلا فو ٠ د <يغلاو ٠
 0 ارم كئرذلا رج لاقيو ٠ حاكدلا نع

 ا ارجو الطي مو امع لزتعا 3

 . ىذهو طلخ ىريشِإ و عر دو ارش ةضاقو هدمت
 أيا رونلا رع + هراجا ةكعاروشو اريك ريعبلا رو
 كيدحلا ةنمو :ةرجاطلا يق !وراسأ

 !وتبتسالر رججتل 5 يلع نافل هنا يدها"

 لئاوا يف ةيضاوهو تاولصلا ىلاريكبتلا يا ..يلا
 ا هلا عرج اها!( فرمب نسبلو :اهئاقوا
 سيلا هرما لاقأ رم

 : هع ما ٌلسو اهعد

 ارو راها ءاساذالوسذ

 اهيف ل 4 0 ذهل 1 5 0 00

 اوراس مونلا رخو . ةرجاحلا يف اوراس عنلإو ٠ انين الوق
 | ها |رجاهغ و . نينرجاملاب هبشن ترالفو :ةرجاهلا أ

 ةوئاف يا جاه 2يثو . لعاف مسا رجاطا + اعطافن



 | قيمنا ري راتهتلاو . راهي عمج اماك اًضدب ابضعبا| ا ١

 بهذ نمو عيشلا يف 0 مّلوملا رتهملاو .٠ لهجاوأ|
 ء«يدلاب توسل ٠ نزحوأ صرمو ا ربكنف ةلتعإ

 يل 2 "ميشو هيف لعف ام يلابيال بهلول |

 ةايطابا |[

 ا الا اهلا :ةيكملا ةفمحاو ةدا_ هلل

 3م
 هن

 ١ د قتهلا ل

 ا ةينثلاو

 27 1 هد غانلا

 : 2 مدتها 7 ايدو 4 ل مه

 ةايانث "نر مهب لجرلا مهو اهرسح
 3 ا ينو مها وهف ٠ ال . اًلتوضا نم

 مغ لا لاقي .: هسا ارطلا كيبخ

 ا
 ركل قا ارنا دادس

 ولا م متو .ةرته ننعم ةاف مث

 دال كذنولا كرا يا ءيغلا كرم مه عام ةماع ل

 | مالكلا رثكا ةمرته لجزلا م 7

 شيه ل اقي . ةفكح اشتم :ةفعبب بلكلا ضي

 ٠ شرتحاف شرح يا َننتهاف لوو يلا لس سك .

 6 بكل

 اعوشا لح 0 ا

 انؤلفوا ةتوص ادام ةاعدو هب حاص ااه نالفباثب ؛رالف وا[

 لوهجملا لعءاهب فته ةنالف ل اقيزو :ةحدم نالفبوأ|
 رم | ةفتاه وب فيهو. ل اهكاب ركذت يا |

 او ةتودص عيسي نمو لعاف مسا فتاه + صخر ا ١

 ظ
 ظ

 ىو

 توص تاذ يا.ىقيهو# 2 ا كريوق + ةصخش || !

 نانرو'

 ةبذج وا ةقرخ اكته ةكتبي ةريغو .رتسلا كنه

 كه + نشف ةزجانلا رتس .هللاو.٠ ًالوطا هَّقَظا بوت

 اةكتملا كتاهو ٠ ةرثكلل دش . اهكته ىعتب راتسألا |
 كتبنا هنعو تسلا ككمو «اهاجد ل7 |
 .ردصم كئيلا + مضتفا رالف تيجو ٠ كيه عواط»
 ٠ ةلضعلا فرط و لاضتا دنت ءابطالا دنعوأ ا

 رتب سلا عَطِق كيو ٠ ليللا فصن كتيلاوأ
 | نم ةعاسزو رتنلا كلته نم مسالا هكا # دلولا نغأ|

 قا يلا, اليا:كتهعسو كتممو كدهنم لجر + ليللا |
 ا

 010 : 3 ا
 |كلتهو.هءاروام ادبف ا« زجةنم قشوأ وعضوم ند ةعطتق أ

 نموت 00 ؛ شيتا ن ه ةريخصلا ةميدهلا 3+ هم

 نانساكملوأ نفاذ مهالا + من لا ذهل ضيحلا

 ظ مالكلا رثكا ةرهته لجرلاّن مه

 || ردصمةليثملا + 000 رخرلا ليف
 0001 نما مالكلاو .

 | انانيهتو انانتهو انوع 100 ذاوكلا 5-7

 ١ ا فيعضلا والططا قوفوهو اهكاسن اخ تتابع و٠

 اه باو دع 7! مرتفي عر 0

 للملا لور

 ناهو نه جِناه و وذ يأ

 د رد ا ةرسكأ ةدويته يش كاد

 دناوتم ١ لجر#* ب عرسأ ع نه ثسي برشلا

 تن تكيهأذم 5 : < فك كلةلاعسللا

 | "نونهو نب

 00 ٍهلجرب اًنطو ةرسك( ةيوإو ) اوته ةوتهب ةاته
 فيرصتكدفينرصتو ٠ هاطعا ةاتاهه ةاتاه

 | لاقي ىلطاع

 | (كياما اهو ازال اكن اهون طع ألق اياكم
 تليطعم انااا

 يلا فارع بدك انف بئالرلا ا كح
 ياذكي 4

 م نم هلو. ا ةمثزي ةمثه

 رج مشيطا : ةلاهمملا نازيفلا يكمل ++ متق
 0 بكل او ىزابحاوا باقعلا وا رسنلا خرفو

 01 دالتيلا رات ا
 لبسلاوا

 اطالبشبيإو داسفلا ةليثهلا ب لهفه



 ته

 د |||
 ا 1 ا ةيباه 0 ىف كمون ٠ ىبفأ

 يصالا دشنإو .ريقلا بارت اضيا

 ابا ةماوحلا ناك تافو

 لك لك ابصلإو 1 ا
 كيلا لقب ةبارت راكي .. .بازتلا لاه عضومو
 اخاه لاق ىوزلا

2 

 ةبارض هذاا نيانم دوزت

| 

2207 0 

ْ 

0 
١ 
 ظ 0

 ا

 اعلا هءيفلاو ضرالا هحو 0-0 ةزوةنمو لسا

 لونعلا اوليلنلإو سمثل | ءوض اا
 ىه كا ار ىلا 0 . ايه جب ساثلا هنن
 ا

 يفال تييعال ةنا عم ويف اعلا داسجا هللا تأ يشل
 ا 1 لا هةدنع تنام نعل اروصلاب الا دوجولا |||

 4 كا سي و هنيع يف هل دوجوال عمسإ هنا ا

 ةنمو . نافطغتل تضراو ءامملا نم ةعطنلا 8 هلا |

 |ردبنب ةفيذح ىلع يسبعلا ريهز نب سيقل ايل

 .ةيأبه < اهب مس ا ةءابلا رنج يف يف ةلتق يرازنل 1 أ

 ةيئر لاق ٠

 أ

| 

 تاك جي ربحا هوما اع دار ءءاويه ج ةربغلا ةّويهلا + اهرخقرجتلا
 قرغلا دعب ةمالعا ابل ىدبت

 ققدلا تاوبهو لالا عطِق يف

|| 

 هل لفن الف ةهدرلا لإ اءريعبلا مت لكاس

 ةهابن و ةقطرهظا

 +: لبو عطنت اًوخم بوذا 56 0 لكلا | ذ 5

 وخلا يق لوقلاب علوا لوهجلا ىلع نالف رهو .ةريغا

17 
 عييووجحجححو

 نإ. ةئيصتلا في حا احلالا ةدهش كرتل بّرغإ ٠ ثه ثها

 فهو ٠ هكا هو .دبرض 2 هع 1

 ةاسيهاو ةييملاو هانجإو هليتفلااو هتحمملاو هاما
 ظ وللا نم ىضم لاقي ٠ ا لاو

 111 ومازال هئتملاو اكيلاو
0 

 نيا ةفاساداجاب هدزنم تع هني ءالكلا ته
 0 2 اكان ةيص هالو: ةقّرع نفتولاو
 : ةتحيرجتلا قروو ١لّزَملا يف تعبات ةأرلباو . ماركا
 . ّيصلا لعتمه لون ةماعلاو ٠ ةّتفو هرسك<يشلإو

 + رمالكلا ريثكلا فينخملا تاتطا + ةدّدهعو ٌةرجز يا| تيح

 داع كاب

 انالف ربكلاو ٠ ةقزم ارته هر ٍنالف ض رم

 ةرتاهعةرتاهو ٠ ةقّرم نالف ض رجح مازجج ةلقج

 كقف لجرلاتهإو .لطابلاو لودلا نمروببتلاب 38

 ءادلا تنبت :رتهم وهن نزحا وا ضرملا واربكلا نم ةلقع
 خيرهوجلا رك ذي مو لوهجلا ىلعرتهأ ليق دقو ذا

 ,رعاشلا ىلاق.يدعابتو يبسوت ءانعمو سرفلل رج
 0 ِق هل علا تحراو

 ايما يقل وا اايجاكتو هاو لا 2 ممقلا |
 رصبلا فيعضلا يبهنملا # يبه 0

 ىقيمشلا ىنم اًحايبها لجرلا بها و
 يداولاو هنا اريحتالا <فارهأو ضرتسملا 3 يبقا |

 يف ةيفم كحل ا معانلا مالغلإو ريبكلا رهتلإو ميظعلا|

 ا

/ 

| 

 ا
 ا

| 

 انلإو ةحضرملا ةيراخحتإ» 3 0< ةطقا | هبرتخت
 ةئاجملا ةئاعلا

 حالا غنمبملا
 :كتزغلا د عارتعلا هتبرع ا كرو كم

 اقل

 للاب هلحاص لعلك عدا نالجرلارئابنو :رشينوم

 :كلطنو تطقاسن اذا تانيلا ترتام ليق مث
 ريانا . لعفي اج يلابي الف ةاوه عيتا هئالف رتهتسإو

 ةاعلاو ٠ دب ارسم راص لوهجلا ىلع اذكب لجرلا
 * هب ماها الو هب لابي يا ءيثلاب رتهتسا لوقن |*

 لرب نسوا لاق. دلل تاع فخم لعاف مسا رتاهلا

 03 رثهلا# اراه ر ضاق نمارثه عجاري رح
 ةالطخمإو مالكلا نماطتسلاو بجتا !نمالإو ةيقادلإو | ةمع

 / رسال راتهأ اج لوألا نم لوالا فصنلاو

 للوالد اكةغل ايتام رشد :هاركتلاب كفوضويم يا

 : راهلإ + نزح وا م وا ربك نك لفعلا ٍباهذ



 وبه لبه

 0 رفا تك ىلتمازّرللا ريصنلا عقابا تمل
 || طا يا :ةنيسايقو نيلبع نإلل اياماس نيلبق ادكيطا + تخاس ىضضرالا هي تكبح كلبه 0

 للاب هس ةكاقرملا بكلتا وله | كاكذج مول هن عرسن فا ضرالو قالا ١
 وجت عساولا مللايظسلا لوكالا عليم او عالطاو اضيا نايم بلكت اكبهو ٠ كبهوأ|
 | ريصتلا قليلا قلبه . |لجرلا ليه «لياهيفةتلكت المالي ةمافتلبه |

 | يقل لا نيه مثلو . كما كنب ال لاق اًنالفرا بسك كاسل
 ضرالاب ين نوط قرلا ةقبه لجرلا قنبه ليم لوقت مادو . ضدي ةضد بكر لمزكاتالل |
 ||| قينبهإ قيثيط|و 0 إو قنبله اهتكو نيلج اذا لبعإ تاكا .راختإو بهللا مدنع يو ةلببلل ةضوع < .ينلا|

 متل "راحل | نما اكدر ىاشنو كش كرو هلع زثكانالف حلاو . لكتإو عرسا لجرلا ||
 دين تاعمولا يذ بنل ةئئحم ريصتلا». قجتلل| لبض| م. كسك ليعماو كالا تره
 »عد و قرك ذيسو قمح ا فلخلا هب بيضي ناؤارث نب | ةكتخاو ٌهاحب ديصلاو .لاتحإو 5

 لامر كولا | اييقا ةلدكم .اهنتغا رتكح ةلكو .لكتأ هنلو لعوأأا
 || نمو ءاسنلا ةثداحمل ةبحلا قمحالا ةهزملا ل | .بلطلا ةلاّبطا »+ كناشب  كيلع يا كلبه ليتهآد ||
 ا ا راع ا يطل ناسا رت عك بماتصلا ليلا« لاب لا لاقي
 أ |لبالا نرمرفاشملا يرتسملا قمل متل + ةحربي |... ةٌمرلاوذ لاق . ةّرتي يا ديصلا لينهي يذلا ١

 اا تلعبابتإل فرط تاق كح لع كدوعقو ةتيخبل لابه ديصلا منو
 /عتبهإو ..تدلجرلا عنو نيذخفل لا ”هض عم هاعقالا يف همك يل 0 5
 0 ركذو ةعئنبملا ساجا .لاتل بالا نمل ناحل ليش
 | تجب ةيليملاب شالا تم [ودروكلا |لبالا نمو سانلا ن + نسما م 2 :رسكب ليطإوأ |

 الكم لو لاني كيرالا كيش سو لك, ديكلا لا يف ناكتص ع اذ مهب ليملاو ٠ ماعتلاوأإ
 1 نالسك فيا كيمو رش لطا تالا | مو بلكن م |

 أ .عرسا لجرلاو ٠ دافسلل سن ةبيبه سيتلا بمهبه يطا ؛ ليه ىنالإو لاو مطلا وا مظعلا لجرلا كيطاو |
 | نوما كلا 1 يقال ورع كيازقاو نق ا 0 للا ينوه لاقي .يثملا يف رتختا |

 عيرسلا باَيْيَطا »ب عزعزد هيشلا بيبهت د: هبتنا عونلا هريس بلا برم كرا كلمو لوكتلاءاسنلا |

 | عسل قيل : ناحل يونان 00 * تيياق وا ليباق وخا ليباهو ليه ةلوشااوا |
 أل نست ودام: نيرا : ةييطا + كءيدتما كتايذلاو | ةماعلا دنع ليبفلاو ل با يف اركذو يالا ليما |

 | قالو فيلا ا را تالا ةمدلا ميوملا ميللاو كلما كلتلبه هل لاقي نم لهما هلأ
 ا اهسيت وا منغلا يعارو ةّييتبه يا ليه لدج نم ةناكف كساعتيال يداه وتعلو ةجولا

 | سرفلإو . عطس (ةيواو ,) اًويه وهب رابخلا انه... |ىل اهاضقاروا محلا ليلا :تينش للا
 | هاد :بارتلاب طلتخا دامرلإو ٠ تام نالفو . "ف تسرااعب ةيلاوتسوا راجيا

 أ معا رامبل تو . ابطل راثا ةآبها سرفلا | بعيشلا ىلا لبجلا سار نم يوه ثسالاو ضّألا
 ا | م يناطا*# ىببني_نالف < ةلف عاج لاقي . هيدي |هيالللو لاو .ةما نإ هما ناره نم لوبملاو . لياهم ج
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 سه

 .ةريغصلاو تا 210 .جرنلاو

 كيتا" الو .اهاثن اها مق عدافضلا ركذ ةريبه وبإو ا

 | ىح يأ 0 ولأ كيناالو اد

 | ادقف امال كلذو .انبا ياتو وا ريم بوؤيا
 اهوبصتف رهدلا ماقم ةولاو ةرييهاوناقا# ربخ الإ اعل

2 

 بوثلاو :ًطاتخم وجم 6 لجرلا جربه

 طاخلاو لاتخلاو فيفنك

 رودلاو او نينا م 0 نم ىثوملإو هتبشم يف
 نم جراما + تييعسلا 0 يتلا ىلخلا

 طلخا دكناقا 1 ١

 1 ا ةتادربد و ةديرث - دريه

 ةلللع و

 نيل راهم قر حل ل كولا روم
 ا 0 رم ميسولا| 00 ديدخلا راني دلأو

 او. :١ صلال به ذلاو ديلا كفار |

 سري رم لان .رتفتلا سروبت - سرج
 جرابشو لات يا كلرابهو كربه باش - كربه

 انلاةيراجصانكربم ا هكلتك لربه
 ريصنلا مكرم ا

 مسجا ن ا كالا لكشإملا

 مالكا شكو لكلا. 001 ةمربه ره

 راع ك0 تان عو ١ انؤيه 5 ربه

 مادلاو روثنملا هل لاقيو يتموتكلا 010 |

 جا .بسكملايعلو . ةعمج اه ةئ «يغلا 0 ْ)

 "| شبه * ةباصا «يشلإو .اعجوم ابرض ةبرض انالفو

 | موقلا شنبتو ٠ 0 وا ةشكخ انالفو ٠ ٠ ةعج لال

 اق طع ةندو ٠ اسال

 ع ةاربه ةقانو هريعا لج لاقي ٠ ملا ريك ا

 ىمح

 شوبغملاةهد رلا ديسك انيس

 صرحو لجَحو طن اضيف صد لجرلاصيه | ٠
 ل ولت هلك صرخ ةلكاي ميلا لعو .ديصلا لع
 ضبتهاو.هيف غلاب صبتهإو كولا صيبا ل ضصيهومف م

 || ىنم لاقي. ا ا ىلا لت لعلايفأ

 ضل

 ضرملإو .ةلزنا لع 07 ل 00

 .ةلخدأو ةلخد انكدلبو .ةئرض اًنالفو .ةلزه خل

 ام مات نع ةضقنأ اهنع نمو ةحاسلا نو . لعتم مزال

 ا ادى دجيا ومتأ يا ع وه طبفدهياع 0

 || .لزت اًطوبه طيهيو طبه لبجلا تم رالف طبهو
 ظ ةماعلإو.لفتنارخ اعضو ءىلا عضوم نمو لن ىداولاو

 نيل او.ةلزنا هطبها#فدعب طقس يا طئاحلا طبه ل وت

 ناصتنلإو ردم اططاد# « طحنا لجرلا طب او. هصقنا

 يا . طب الطبع ملا ثيدحما فو .رشلايف عوقولاو
 صخنلاو لذلا ة دوو ةلكشلا كلاس

 500 نتلكا لا طبل + ظاطخالاو
 ا لوزجلا طيرطا + فضرالا نم رودحلا طوبا

 ا ةناك توصب تّوصيو ويلجرب قأعتي 0 ءاططيعيتلا

 : طوبللا عضوم ظبهلإو ٠ توما انا توما انا لوقي
 لوزجلا طوب لوا

 عوبشا و ١ هر سا او 1 عجم عبه

 دين اكم لكنم ٠ موقلا كتجافي ن ا اي
 راوحلا متفف ا عبشأ + عوبطلا ىلإ ![- را عبمتسأ ارب

 اننا 000 دا 3 ةلمصتلا

 انانكتسلا ف للا ُث أ ِك 2 3 ف 1ع

 00 ا 0 ناعتسا | »

 عبطا | شآ 0 ها تال لا يق نيل
 مان اغوبه غيم لجرلا غّيه |ةبور لاق . لوعفم مسا شوبجلا * .عردجلا بوسكلا|

 ةيكلتس ةسلجل 50 شوبيملا مغملا ى 3 ا |



 م

 5 هم ىاأإ
 اهو. و ا .ةعطق بدو هدو ايه
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 ٠ دافسلل بن ةيفو ابابهو ابيه ابشبو يصب 5

 :.فظنيا بابها وزن قنا ةبهار كةفرخ ايبا

 | سبتلا بمتهأو ٠ يلإ اب بودلا بسمو ٠ةزهالنيشلو
 ادع هايطا كاملا ةعطقءيثلاو . تف ىنعك اناتها ْ

 يا هن رسكب يمه بوث * عطقتم يا كتئابها بوث ||
 :بمبه هبوث نم هنجانج ىلع ديزوبا لاق. عطفتمأ|
 ؛”نهدلا نم ةبنح او: لزخلا ]نس قلل ةرملا لا ا

 000 او لاحنإو عودلا ةيذ ا١ةطاو . 0_0 "ف ةتياكو

 را بت ةعاسلإو, كا ءاضموأ ”بسبه ج بوثلا أ

 بيلو ةيويلاو توبا اهيفةيطاكره كلا نم ةبطحاوأ |
 | نموهو عطقتم يأ باه ةيبوث * ةريغلل ةربفملا عيرلا

 م: دافسلا بسبب هلا رينكي جابه سيئو» .قالخا وثب

 هرتمافم نم يريرلا لوقو جيرلا بويه عضوم لاو

0 

 0 ماشا لا ا

 انرةراريغم هجورخ د ايل -

 يم 0 هيا ةميق

2 

 هيق .ةبلق تيبشلاو لإ. ةلاوا فال كالا

 نه نع يف لاقي .فتلو هلا ل
 ريمفل 0 ا

 17 يه 01 1 ا اف

 يلضلا يشل ا ةقانلا عرض يف مرول اكن |* نوت جسدا

 به *:انع تبغ نيا يا اياهم نع الع تببه نعاوأ

 ا ةيرابطا دب ةفطق فيسلاب انف يل ىف يف ا

 ||| يا ءايلا 000 < شيارلا نم ناطاامأ

 ا رايق 0 0

 أ د | اهييف جلا عوقول ول ن انوناكلا ن ارابطاو كَ أ

 محل عضبوا مل للا. 00007 ذلا رولا وذ

 .و روبه ج لممزلاو ضرالا نم َناطا اماضيا ا
 مد يمك تس اا

 و: حل | نمةعطق يتب :ياريق برضو ١

 ربه
 00 تب -لالالل999999 9 9

 | ليقدلا م نع دفوف كاك كي ل ناف وضعلاب 5
 ا شّدخلا ةماعلا دنعو :سنفنلا|

 ظ انالفو. مانجو خيو هرسك اب ةديبم دييملا دبه

 ا لاانيو: هديه ىنعمب ةليتهأو ديبملا كيبع#كيبطا ةيعطا|

 ..ةلكايل لظنحا ّبمح جرختسا اذا دبتبب وه ميلظلل
 1 0 ا

 عضوم 2 ةلعجتو سب ايوه و لظنحلابخذخأت نا دايتهالا ف

 | نعنتو

 اديها + هو قدي مان ارارما تاهل: ىتحامايا كلذ »

ٌ 

 0 قيشأ 0 اللا 3 هفبحوا نظدمادي باو

| 
 او .يغل

 ءاملا هيلع بصت مث ةكلدتو املا هياع ٌبصتو

| 
! 

 ظ
| 
 ا

! 

 ءال_ ْ

 وعما ذبهاو 00 0 و 4

 ظ ذبإ |وه خمس ةقانلا ةنباطا 8 ناربطلاو

 ل ريهاو 1 رابك [عطقف ةعطق 00 0 0

 اربد رببي .ريعبلا ريهو

ّ 

 .٠ ةعطقال عامق ي كَ ةردط م ىلإ 6

 بلا ريتهأو 10 لجرلار بهاد 3 1

 اريثكلا درتلا ابطا * رابغ تاذ

 | دربه ةدحاولا ةري دتسم ةنم ةعمتج عطق 3 وااهيف ظعال

 ا را ردصملاب فصو'

 0 اربشإو : ذو ركموهوةبالا سار لعئراقلا فةين !ةةارقلا

 || ا 0 4 نمو ٠ بنعلا ببحو ناكل ةفاشم
 | دلل ابك الو ريهربعنو :ةربه ىنالإو ا

 0-0 او ةّرملا ريما عطقنملا ءارلا ديدشتب ريا

 | نسزاط ميرا لا او رش دلل
 ااا شيرلا نم راط امو نان 5

 ا

 | مم ا 0

| 

 اهيا عب فو ىو ,ءارلاجو نمقل اختل !لفمرعشلا * و هربظو هنلكب رعش نيب 4 كدي بنج يف نانأيطتيسم ن ناتَدج هل 0

 البلو و ضرالا نم نامل اميل ادب توبكسلا رولا عناد: ةءالا يف ضاير يالا ب تاي هل تلا
 | ةريهأو اوربهج جفرا ةلوح امو ضرالا نم اًنييطمناكامو |طل اخلا سسملا دنع تيللا ةيرلا مولا ءابطالا دنعا

 1(مه؟ 1 :
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 هو ٍنابلا فور نم نورشعلاو سداشلا فرحا ييداخلآ

 !ةروص نال رظنا امانعمر ةل اهم فلاب اه ةياير
 لدا بالك قالا ا يقل 1 ١ ةقاطلا ١ هيشت لصالا

 لاو ةيناربعلاب

0 
 ددعلا نم ةسهخ نع ةرابع ||

 نك ناار مسا اج دراما كاما ا
 وحن جلو ا دل رع هما

 ىأ ةرسك دعب ردكت يف تو ةرواخي وهر 0

 كلذ ىوساوف ةيضتو فلا اهدعبن 01

 كلاثلاو . ايا يف هاطاقو 0 | ينالوا

 اموحت فرحو اةييكر لا ير ن1

 اهلع رين ااهصاو,. ْ

 لا ردك كا 20 تضم ارو
 د

 اطيزاوو ءأاهاع وحنو هيه

 ل 6
207 

 24 جحر بالذ لاح اج هلك _

 ي
22 

 يي ل 5595

 عضوملا ةرورك م لمعت ثول ايم نكت ن ]ين لإ

 ريل ماماف اهاوتتو اهروخل اهطاف وحن ةتبوصنمو
 ا اعلخ تق هيبنتلل نوكتن اعلان لاو ثيتانلا ةمالع فلالإو
 اك اذه وانهوحن ديعبل اب ةصت+خلا ريغةراشالااهدحاةعبرا

 ّياتنن ثلاثلإو . ءالوا متنا اهوحن عفرلا

 ءدذتلل ةبجإو اذه يف يثو . لجرلا اهياي وحن ء ءادنلا يف
 000100 تن ردبلل ليقف . ءادنل اب دوصتملاةنا 1ع
 لا عا دسا ينب ةخل يف هذه يف زوحو :هنلا|

 وأ
 ىلاعت هنأ مسا عبارلإو . لصولايف ءاما مضب . نادل

 رمل ا عطتب هللا اه وحن هفرح فذد دنع ِمِسَقلا

 اهنذحو اهنلا تابنا عم اهالكو .اهلصوو

 ريخ يقانلاو |

ْ 
01 

 ا
 ماع نبا ةءارق هيلعو .اعابتا اهّئاه ضل ف

 يالله كلل هاوس ام
 انافجو انريغ ةدوملا خ

 ةرورضل 185 تف نم لصالاا قو.

 0 ”ةجشرب وج كييئالا ءا ىع 0 «نّرو 01

 ينال ناو لااا اها اوعز نيفركلا لوقوهوأ
37 

 ج نم دحاولا اهب ريمي يتل | يو كيلا هاه ذأ
 رك أ 0 000 آو هرج 1

 ةبرضك ||
 لعف مان اك نالت كوز را لعام 0
 ' ندلع د ءابغلل د < وهذخيا اذيز اهون .ذخ ىنعمب | /

 2 و 1 ند كلو صعق اهتم ل دب لصولا

 ا فلعلل لبالاوب علل م

 7 هو سس نإ 1

 زامل اهاعد ءاهاهو ءاهم لبالاب هاه
 ع

 لا مالو .أَمْأَح لاف اهرجنو ا ةهلاف
 داعأف هو ًاهأهوهف هنبق لجرلا اها

 ءلدأ او هيبنتلا اه ءالؤم

 يأ تلعف ينبهو هيو رغما لمت ته

 نيلوعفم يطل رمال 3 محا ة

 برعلا نم يح هيلا به

 :تجاهو تراث ايرهوابْو بهو ا.ه يسب: جيرلا تيه
 راسو . ظماو هيعلا نووملا نت لهل

 نا ةدودمملا كيس زوجيو .اهودبو باطخلا 8
 فاكلا فيراصت امره في ص فاكلا نع ينغتست ١

 .نواهو ماهو 5 06 ثول ءاهوركذلا 2م لاقيف

 تاه قعفءاهو هيباتك ١ اوأرقا مواهةنمو انج بلطا

 | رساو طشابايهو ابيه دان يه هوايه تباودلإو نآسنالا

 بهو ٠ . تمبج نبا نم يا اباه تيه نا نم ءلاقيو'

 ضم ّزتها ابيه ايه فيسلاو .وزقيل هاو سيتلاب |

 يشلا فيسلاو .مزهنا برح ايفو 6 ناكر



 ١ يول ربا ين ن داك اذا ةارللا رجوتتالا 1
 كاين جقيسرافلاب زين برعم روصقلاعرلا كربلا

  1مدا لبقا اهنين تنسف 0
 ولا جضاولا ميقتسملا قيرطلا بسلا ا

 َ قيزرطو رخآ را يفدحإو 0 ءاجاذا ل منلإو قيرطلا

 | محتال مقتسملا قيرطلا ناّبلا د لفغلل
 راذا نيب رهش مسا ناسينو ناين

 ارنا 90جرام

3 
 ٠ ةماياراب ْئ

 ا

 ذفنقلا ممإو ةفيعضلا ةكرحلا صيدْلا 1
 فيت امدح را ضالاك |

 اطايتنالجرلا طاتنار# لعل الك طيني لجرلا ظان

 لجالا وا ةزانحلا را ثوملاو ردم طبل 11 ١

 مع اونلاو ٠ . عئانوهف لاقت .رصغلا عان ا
 ةماعلا مالكنم كلنحلل عيبلا + لئاوملا نوصغلا ن

 ةارللو 3 كِئانوف اتناكت 5 00
 مهبلغ اكيانت |وكيانت#ماقلاو صفنلا لع ةّكّونمو ةكوم
 ََك اتناو . ضعب ىلع اهضعب قبطنا نافجالا و٠ ساكنا ا

 2 عاجلا يف ة< رصلا ظافلالا نم كليتلا ةماع كين
 (مٍلعو بّرض باب نم ) هل انيو ليني بولا م ل 1

 لجرلاو .لتو لن ةنمرمالإو .ةباصا ةلانوًالانو الأ

 اةيولطم ودع نم لان لاقيو . ليم بولطلا لذا!
 دار 8 ةتارما نم لان را ةنمو.ةدوصنم ةدم غلب يا

 ةلان لاقي ٠ ننلوعنمل ا يد :ةيولطم ن ءلانوأ|

 «ةبس نالف ضرعنم لانو .ةلاني ٌمرْيَص يا.ةبولطمأ

 امو ردصم ليلا *:الئات ةنم ثبصا لاقي . لاني امي

 حادتلا ةنم ني ردو هكا

 م الئانلا * < هلاك ةريص ةلةلانإو لانا هاا ةلانا

 كيه [ضنأأ لكلا, ا.ليلارحي

 ا ل التالت ا

 نونلا َتاَب

 3 هيو

 اللا

 يي

 كك 7 0 يصل لفملا تاد بحس |وذرخ

 || نم. ور م راغص قروو قاقد بعشر لح اشم

 .ايتحافاو ادلا ندو ردصم 2١ الا اجو
 | ةلؤنل و

 كب :الولو : ال ةنم باصا ام لاقي ٠ لاني ام ةليتلإو
 || ىهو رضخي ىتح مشولا هب لامي مشل ناخد تلا

 رك رولا ديرعلا ب ةساوت :ةيمرانلاب دلع كوي

 أادييزعلا رئاظنلا ىلع اهولمحي مل ينل ارداونلا نم نودلا
 ١ در اا قلاب نانا يضف نناؤلا كذاك

 ا السب ناب لظعلا نم ذ » ين اّضيا جتنا 0
 دال كرش ؛و ةقررلا نم هباع ام و رلجيف ءاملاب لظعلا قرو

1 
 حر

 0 ناخدلا علتلا جل كا

 ب نم مهنمو رق وذيل !لانيورقول دا

 |لمالا ةدكآرلا ءايلا يف تبني نيحايزلا نم برضا

 6 املا قنع بسحب لوطي سلما قاسو رزجلاك

 اذن تداسسرلد |و رهزإو قروا ةحن“ ىواس

 | نم ةيكرم ا ةلك و٠ ةودل ر رب ةلحاد ع

 ليفان

 ْ فكم و ةنع داما يصرف نيظل اكملت ا

 و 00 5-0 3 00-

 أر دوي مم نمو لاا ةعلا تح مث 2

 تو 1 ني عم نال لو

 || قكحلاورفلإو جيرلا ا ذا لامرلا يف جردلإو
 نفيا . ال يوش يذلا ثشربميلا

 تقر لوف تاكو ا ا
 ادعكت . عفترا ملح باب نم اب هاتي هيشلا هن
 0 يل هاش + فرشألا عيفرلا هْ يت

 يا :

 ِس تالا نم ةلا يانلا + هيل اة -١
 كابا ح يرانا ا



 (ةظع هلا © ريغصلاو ريكلا نم ةب هرلا| دعب ٌدتشا ا عفن بلج نم ضرغل اًتفاوم هاري اموحن بلفلا ثاعبنا(|

 ةتيطعا ام يا ريخي نتن امو يس ةدارالاب اهصّصخ عرشلإو الاموا الاحررض عفدوا
 و راف ' طحارا يل عتتف هي ن. لوقت ةماعلاو .اًميشا «يركحلآلانتما اولطقا جول ةاغعبا لعفلاوحن ةهجوتلا
 أ رضع لاقي 0 ١ ؛تام”رالفا ى دادي دال + : كتذ ةتين يذلا ا

 اثيلقنو 0 بلل 000

 ضني 1 ةءوجنو ا 0 ا ديفا ةريغو 0 ٍ سوباكلا لادلا مشو اهحتنونودلارسكب ل |دليل لد

 ظ ادت
 ًانالديلا# 0 ا بف ث را + ةجضني لكاينا محلا اينإو حب ا يضرمالا اى

 ايش وا سوباكلا لالا زفت و لابلاو ةيولاودكب| ينااع وت لكوإ ءلوختن ؛ ل يذلا م مل نم هنيفلا|

 ةلثما ل ادبالابايق لاقي ن ازوجيو جن فيش زيلعا ملاعب |
 ابونلا ريد + اًرئن هل لعج ريت هريدي بوتلا ران | ماغدالإوأ

 ا اني .طدن] فالس ارث هلا عا عج ةران ا ةرانإو ايت "ايت قابل اد فلا تاضاابل بشلل

 4 طئل] دقن + تاض هب هانإك قارهو قار | لثمةترتم مي 2 ممسلا ند ذا وا تجرخ تدنلا :تمردأ

1" 
 . بأ اؤ قفضان كن لع 3 اذاف ةتحلو كود تجر 2 تينلا كحول لفسالا ّنسلاب ل عال

 راينا جا عاداب -تجرودلا 1 ملا ةيشفكإو بينا ج ثوم ةيعاب رلا فاخ سلا بانلا * انمورا

 يس حان دكا دله دصد يرد كف اجوةرابنو فلل فال ضنا سالو . بيبانإو بوث ب كا :أو

 اةيبازو سو :ارابناو نيربت تاذ ةقانو.قيرطلاا قم مان نوط كلل يك تل لف كك اي

 ا ١ اش دكر لع ةدشو ةةوق يا نيرنوذ لخروأ| طيغصت قيترال# 2 نال ءاطا ةقحت مل كلذلف ةفصلاك
 ا

 "ياكاذ نمربنا انه ةمانلا مالك نم * يو ل ةئيلا ىه لبق. بيو 2 كلا لوشي 5 ا .تافصلا |

 ا جالي رام . رش ف ياناس ميو ١ 0 كلذ لعفا اللتملا قو. ما

 0 59 ص070 ا ع معو لش دالب 2
 بربنلا + ةتجحث ءيثلا قوف بارتلا جيرلإو ٠ ةنيذو 0 ا

 ىذو "برت لجزو .٠ ديلجلا لجرلاو ةميمنل او ٌرشلا ليج لاق. ل مونلا ب
 : ةميفل | ةبربنلا * ةيهانلا ىريتلا ب كرش يأ بر نئدنلاب هنا علام هكبا كر

 س2 فا دارس ءأساأ تارا 00 3
 ١ اهعاج ةارالوا سون ا لجرلا جم 00 فرايز نبوأ خيب اولاح مال يأ ٠ اعاداس نم يأ

 اكسو بولا يف ّرعو دارا ةتاللاوا املا لا ةنالإو .بانلا ظيلغلا بسنألا * ةّسملا ةقانلا بولا

 درت 0 0 كر مع م 0 0
| 

 زر ن فرك زْوُملا .٠ معَ ظملإو ٠ لياق ناتو انين جن 7 انجاب عن نصفلاعل |
 0 لا

 ا

 ((بدهو راينا ج بوثلا لح دعا اذا 0 اك ىقإو تايالا ضع دب زو ٠ ها



 وانو ةي وان يف 00 ةقادل امانا .دانو٠ الغ البق يتلا دكر ا شفخالا يحإو نزولا َ

 ةيونت ةنجاح 37 + دعابت 0-2 ا 318 ىي الامل ىف قحاللا وهو ةرورضلا نيونت وهو عباس مهضعب ا

 .ةاونلا ىفاا نالفو .اهإون تدنع ةرسبلاو ٠ اهاضق هلوتكتفرصتيأ ١
 (/ةلصإر :ءاداغ5 ةاوانم هاوانو : هنبن نىلاةلكو انالفوا ززيبع دهر دخلا تظن

 | + راق هور كالعاإ ا 0 زمطا يجرم كنا تاليولا كل تلاقف ١

 |' ىل ١ تالفو .اهإون تدنع ةرسبلاو ٠:اهاضق ةئجاخو اًنماو .اهيلعت رحم اب هللا مالس ةلونك" مومضملا يقانللوأ]
 | هيثلل ىوتتو ا ةيوان المج ةقانلا نميسلإو .ةاون لا .كموق ةالوه مضعب لوتك ذاشلا نيونتلا وهوأأ
 ْ زقاق 4مل ةئشارد اا اوايؤنتا ةلقاعب الجر يمسن ناك ةياكحملا ناونن وهو اعنا
 || يتاوتكيوضتاو ثونو ندد 00 ١تمرص امضعب عج دقو .هب ىمسملا ظنللا يع كناف ةبيل |
  يوخت الو ىوريو .(تدوم يف تبون اك ينونت ل لوفي نافيا لل ْ

 2 ةتأونإ ا . نجاح ضفت مل ياءيناوتبا اهب كلءاع”رشع مهنيونت ماسقأ

 . اوماقا اذكو !ذك عضو موقلإو . هل اهاضقو هتجاحي ازرح امريخ نم اهزارحا ناف

 58 ىوتلا * يلا ىف هل 1 ءاوخنسا كن دز كل لباقو ضّوعو نيكم
 || قيرفادملا هيوننو نيف بهذي يذلا ولو كسلاوأ ٠.ياريهناموزال اغزوطضاسلل ١

 | نمل ايغزو ا عجو ارادلإو .رغال ةناؤم دعب وأ برق تعفر ةماطإو .عفترا اهو هىني هريغو تابنلا ءان
1 

 رماشلاب ةيرقو يراك نضغنعو ا اذه 00000 ءيشلان عةسنن تقاتل تخرصقا ار ||

 | ىوت رفتسإو ٠ ئيووتلا ءايركزوبا مالسالا خيش اهنم لقبلإو تيوقو تكرتو تاو تبن( يعورصن بل, نمل ا
 افناما ند ىونلإو . اوماقا اذكو اذك عضومب مولا ايدو دودو : عبشلا نود وهو اهدجم بو دل ا

 0 محتل او ردصم خنل ١  ةسماخلا ةتبطلأ نويت 0 هحذمو 1 عفرو ثتودلا عقرب ةاعدإ

+ 
 نيسلا ىنعمب مسا يل إو. ريم لالعا 0 53 10+ لقا انارع طم دو ..'همتاب مين للاَتمو١

0 5 

 ج ٌةرزي وا ةبح يا ةتمحتو هوحنو هوبا كرتاو لا قو. ءاطعالاو تراويدلاب رك عر ا بيلا ا

0 

 0 يونو يونو * ”ارناىولا 6 .تايونو ىوت ,: عواطماهؤنت هو هّوتتو .رييطتلاو فيرعتلاب ةعفر الفا

 | ىرثمكلا ١١ تلكا لوقت . . ةيوت 2 اياوت لوقت |: هلا * + عقرتف ةتعفر يأ هّيدتف ةتهون لاقي. هنا

 | ددعلا نم ةاّتلاو .ةيووت اهيلا ةبسدل :اإو/ىونلا تاظفلف ةلكلاو ةّرملا ةهؤتلا د : ءيغلا نع هاهعنالا هيت ْ

 | ةعيواوا بتعذلا - نمةيقؤالاث ةرشعوا كتزاورشعا كك : ةحاّوتلا ةهاَك يلا + ةبجولاك |

 * فصنوة ثالثا هارد ةثالثوا مار دةسمخةكّتزامو اريتاندأ نيعلا يود ) ةينو ةينو ةاون 4 هيرشي «يشلا ع

 بيرق نمرفاسملا ةيوني يذلا هجولاوةجاحإو دصقلاةّيلا االف ىمللاعن هلو . هيلع مزعو هدصق (ماللا أ

 تف لح يرعزالا اهاكح ةغل فيذخت اب ةّيلإو .دعبوا دكرنس ذي كبح يأ هللا ك اونرفاسلل لاقي 1

 اهيقبدشنإو ,ةبظوتُيُ لبق مكمان هاطا امع ضوعو ماللا رعاشلا لاف تاس

 ابلاغ يس ةّيِلا تضخ ما تايبلا توسان لمص دشرلاب هللا ك اون نسحاوررع ايا

 ضيا ةيلإو.رومالا نم رما ىلع بلقلا مرعب لامتسالا يملا ءافلذلا لع امالس ارقإو

 0 دونت يذلاجو راو جولإو رمالا| ةاونلاو ٠٠ لو قت رخال ناكم لا 7

0 



 نود 0

 0” ل لحامل نيستا عب لاقي رد 5 ريدم بة (ةيلاو|
 ًاريغ اهمال رسكتاو ردكتم نونو.ةكرحتم اهمال يليفطلل + اون هذخأي لااقي.مونلا ماونلا + بوقت ةارضإو 55
 "لوالا.ةسمخ ةماسقإو ل بلاي رعت ك2 ج مناوا عج 0 د مونلا فلا

 فرصنملا برعملا مسالل قحاللا وهو نيكمتلا نيونت ةعطنتف بلذلا ىلع معشت ةليقثةيشغوه مولا ليق .م |
 000 مياناو لما لعوب اًمالعا خل مو تلا ٠ القا وه ليق انط يمول نع

 انيونتو ةيكمالا نيونت ىمسيو .فرصلا عنميف لعفلا ةلاحوه ليقو لقعلإو ةونلل لي منا لبقو ثول

 #0 . قالا. .رلاجرو رلجرو ديرككلذو فرصلا عنيف ساعتلا عجار ٠ ولاهم ل لامعتي ع

 '00 0 هر ذ هنا ءانالا ضعبل ىحاللا وهور كلا هيف راني بوث ميلاو-- مونلار ثك يا * 5000
 || ةصكعامسلاب لمعلا تا بآَب يف عنيو اهتركنو امفرحم ار دكا ل نان اي + « ةثي ةلاوهوأ|

 00 [كاربغأ نسابشباة دال ريوحملا للا: ةئلبو هنإاو "هطوأ
 ” م 0 لجر نيوبت اماو قطا كح ب اسال 008-2 + ةرواج ام يا ةأملا

 | ني دفاكربكت نوال نك نيودت تابرعملا ٠هل هبويال يذلا ةمؤتاإو .اهتتيب يآ جاله هكطاكوا
 أ| نيونتلا كلذ يتب ًالجر هب تيمسول انطو.ةبلطلا ضعب ريوق .لماخلا والان ىنلا لا ريتكلا سون لاو
 ٠ و

 ْ 2159 ةلباقللا نيونت كلا .ربكتتلا لوز عم هنيعب ٠ ٠ ةعضومو مونلأ م 5 ان وا لتملا وتلا

 ظ : نيلسم يف نؤونلا ةلباتم ف لعج تالسم ول قحاللا .ل اديبالا ىلع مانب او 8 مانلاب م رفا 5 يوسل لاو

 بفرح نم اضوع قحاللا وهو ضوعلا نيونت عبارلإو تيمكلا لاق. ليلك طلاب ردا حب ةعانلو |
 أ(! لوالاف . رفلجوا درغم هيلا فاضموا دئاز وار يلصا الركلا كئاد تاكاذلع ْ

 5 جر هلا هلا ةعاق هكا ا 3 9 هدو ءادذلاب ||

 ةلوببسل اًنافو كيلا نم ضوع ةناف شاوغو را نيج اطول نقلا
 اا وم ع ةداوست ناك لدن دل .زومجلاوا كعب ظلم زكا هك ناكل وج اهروأ
 ' | ضعبو لك نيونت ثلانلإو ١٠كلام ن ١ ةلاق لدانج ها
 ا

 0 اطا انيرضال 0 وغانا ن ءامطق اذا اال ا 0 0 نون - نون ا

 ا ||| لصالاو :ةيهإو ككَوي - عدلا 0 : ينل هل 6 0 سدا #2

 َ فاضملا ةلمجلا تفذح مث ةيهاو تتشن ا ذإ 0 جتوحأو ةاو الاقل قردان كا ب جزاجرعشلا |
 ٠ لانلا تريكو امع اضوع نيونتلاب جوا ملعلل اهلا ( ذوي .بقل نودلا وذو ٠ فيشلا ةرفشو ناوناو ناثذ ||

 | اللا ومو مرا نيو ساخلا مسقلإو 00 لاس لع انيك "برغل كفيلا ساو ا ا ا
 |!فلالاوهو قالطالا فرح نمالدب ةفلطلل قلونلا هك ..ةليوخ نب لقغم تفي ناتوبلا وذو: ةكسس|||
| 
 ا

 ا ا
 اممالاب مصتخمي الو ميغ ينب داشنا يف كلذومايلوواولإو ةاودلا هب ديري يلامجالا 0 ع ا
 || انلاحرب . لزتال لوقو نباصا دقل تبصا ناولوق ليلدب اهدادم ى ٍّ يف ةدوجوم ملعلا روص يف ين ل كفو رحنا اف |

 |. مساس دانس انيو:تنويفوكلإ.شنخالادازو.ن دقن اكوا ةرقنلإو باوصلا نم ةملكلاو كسلا ةنونلا »+ ال امجا ا

 ا مماقو ةبذ ب ونكتب ديتللا يفاوقلل ىحاللا وهو يلاغلا نيونتلا » 1 تال نع ريغصلا ءىبصلا ن 0

 ح هزواجت ابلاغ يكسو ٠٠ ««كرقيتملا يواخ قاعالا ةاعالا | رخالا قح ": ةنكآس ةد كا 0 ةاغلا دنعو نو: د
 ل



 هده 1
 ار نادم هربت ع نحل ماش 22 ثلا نو كوت ج كون رئااوذ كون

 ليلو هولا وتلا :ك ةحاسوا مَا لوح ام ةلاَلا ىخالا كونتسلاو ماضي ١
 || تبصا انور 3 اون خم تبصا اهلاقد» ةليلاو | هاي ٌءاطعا ًالّوَتةلوْي ةيطعلايو ةيظعلاهنىةلوذلان

 ظ دنع و ]نانو دصْخ ةلوانملا 2 يا . ةلؤن ااه كحل ٠ ته وأ تحت يا ةجاتمإو ثيدحاب ةأرملا تلانو

 || ثزجا لوقيو ةديب دعاس باتك ةيلغعي نا نينذحلا |لجرلا لانو :ناك ناخ ٍيااذك ل عفيبنأ هل لانوا

 أأ ءاطعا درج يق يكب الو.باتكلا اذه ينع يورت نا كل لونو لون *:ًالان راصالئانو الت ( لع باب نم) لانيأأ|
 فكنا داو لونملاو ٠ تافيرعت .باتكلا |. :نمل ا حاضو لاق .ًالإون هاطعا ًاليونت هلو هيلع ا

 ل اونم لع مو. ةسفن ن كناما اًضي د١ م قدمو هيكل " ”اهدنع تعرضت ىنختلوناف.

 ادحإو لاونم لع اومرو ٠ مهتالخا توتسا يا .ردخإو 0 ا
 لاو الع ع يرداال لاقيو ردخإو قشر ىلع يا اذام'وا هاي ءاظعابةلواض < يلا ةلوانو.ليبثتلا عيل

 || يف ل الا اذه لع لغفإو .وه رجو يأ لع يلا وها .فلح هللاب لانو ايا اطال 50 .ةدي ديا
 | 1 مو. يل يضلل 0 رثكأام يي امو .:يش هيف ببصا ندعملاو

 | , برعلان نم ريح ما ةلوحنو ٠كل ين ةتلوان لاقي“. لوان عواطم «يثلا لوانتو ٠ ةلئان

 ةيانوي.نولو وان ايو ةنيقسلا ل لوا ١ نابرقلا لبق فرتحملا لواغتو .ةذخا يل . ةلوانتف ابا
 || ة12 عراش لاك .مونلا يف ةبلغ ان ا قاموا طن 59 لئئانلا +: < ىرراضتلا رطل نسيسقلا نه

 || ىا سن( لحباب 000000 لجرلامانو.ةمبلق يا كوم ةلئانلا لوكا ىنعب وهوةبطعلاو ردصمو لعاف

 أ
ْ 

 أ

١ 

 | ءالتسا نم ةتوص عطقنا لاخلا .ةيييلا مسالإو دقر ى فاّسإ سوماقلا يفو ٠ شيرت ناكتمَصو لئانلا |
 اا رانلإو 7 جيرلأو ٠ داك قول لق بلا ايمانا افصلا ىلع 2 تيررجةطلا

 أ عشان لع 0 .اده رجل او 7 ىرمح نب فاسإاهو اكل | هاجت اهملع مفي ن كاكدارل

 ا ا . تتام ةاشلإو . ىلاعت هلل !كيرجج انينف ةبدكلا. يف ارش لهس نب ةلئانو
 ا

 نس
1 

 ١ ا ةمون * اهتمت مأو ايده كل مؤ بييظناب ةاطعلا لاوتلا شير اجد[

 0 : هلقرا ةمانا ةماناو ..زونلا يف ةبلاغ ةموانم ةموانو ديبل لوقو . كلل ينبني يا. انكل عفت نا

 ا أو .ةتماف يل معاو لاوب :هلتق اتالفو يجص لاق ىتخ نهب تفقو ٠

 د رلا مونتو ٠ . امئان جو ايزو مودع لاوعلاب كلذ سيلو تعزج
 . ذاكوسفت 1 . مونلا ىرا ةماختس !مانتسإوادوانت موانتو | لبعف ريدقت ىلع وهو٠ . ءاطعلا لاتلا + باوصلاب يأ[

 ل ا : نآمطإو نكسويلا م انتسإو لئن كو ج يا لان لجرو.أقلاو اولا تلق ||

 ,نعج مسا انوا“ ”مونو مايو“ مادو اونو ردصم لؤتلاو ٠ 5 1 ”لاجرو ن نرالان نالجرو ا
 ا دي عسا موتك و هو ٠ ديف ماني يا كيان ليلو .ةقانول ابوك كلل لجو قتال دانا !اوأأ|

 ا || ميحضملل لاقيو 50 0 95 اهيلع كفّليو اهيلع جتني كئاحا ةبقخ اًضيا لوَتلاَو

 أذ انمق لص نم ديد !ةنمو“ ةعسلإ اهواجل لي عانأ :انك لفت نا كلوتوأم . لانا جهلا تقو بوق |

 7 رجا: تطلق اكان لص نرسو ماقلا رجا فصن كءاكل وانتلا نم ةلصإو ليق .كل ينبنيوكقح يا
 |تاصلاو ا اوصلا ولا هني إو مون جس مئانلا توم ةميئانلا دعاقلا ام يا اذك لف قا كلوت ايو. انكرانكانللا اوانت تلق||

/ 

١ 1 



 | امل تلج ة10!فاورج - فان دي دئاز ان يأ. هيلع انفتل رمال ناضااوأ

 ٠ ةّرض ناب قم سيح عج ا هانا ا ةلأذ ا نع ا يدبع سايتلاوأ /

 ورأي دعاابلا نطب لبق رصخملا هيلا لضاو عاببالا رعاشلا أ

 م صعصملا ل كايفو قفرملا نطب يفالغمعضوم لكوةحارلا , يوهم سيعلاو يحال لوقا
 | 1 جرير لوقو ةةقان ا راضلاف ةفيملا نوب انب ظ

 يا. يدخو يريسف ّقان اي جورس ةّيوعشلا وعم , ةعفترم ةيضحوا ف ةنما

 (لبجلا يف عضوم عفرا 2 واولا بلقب قيل | ا فان اي 9 روسو رولا وقول |ورقؤتلا ا ظ
 + ةريسبةرحويف ضايبب قّونلإو.قوبذو قامت أد قان جا ضوح يق زكري فوج موحنو دلي دح ن نم دوغ ةرقؤتلا |
 9 كيبح و وبا لاق لبالا نم قئنالإو قادلا ةدحاو ةقانلا تل تفاهتي مث قوف ىلا هاما هيف عفدنيلا

 ج هلق ري دقت يف ةقانلإو هي أ ملل برعلا دك ىءاوطلو لفيف
 0 رز 1 نر

 ٠ 5 0 راو دهلاب قالاو وناو قنوقان .دالوا ض 6-2 ةيطعلإو رجبأا لقؤتلا ب لون

 || قناياوق ةاونإو تاقانو اهلبق امر اكن الكاب وإولا بلقب لجرل|و ةّديشلو ىو تنيإوبعابضلاركذو عابسلا |
 ولسا قؤلا توا صارت عجنانهو تاقاينو ةيافؤوتلا + ةحل تاو رك تايروواطملا
 اكان ب واولانع .اوضؤعم اهومّدقف واولا ىل !ء ةّمضلا برعلا هأسن هيلع رهخت ٍفوص نم يش |

 || سايقلإو تاق ا قني اريغصتو.قناي ا ىلعاهوعج ثق ا ما 0 2 0

 0-5 ةقان ةّئيهب ةّطصم بكاوكاضيا ةقانلإو. قدي كلل ةقّرطو ةفئثص يشل .ةمقل لزغل |. لذ اأذ اًقيونتا

 589 قّونتلا نم مسا ةّقيِدلإو :ه يش لكيت ةقانحلا ؟ ىانإيسولقم ان 0 اقانيا 0

 اولهج عموهور.الابلهاجلل بر . ين تاذماقرخ عجار.سايق ريغلع لاعفإلا ار دمي لاخلا
 58 نيذلا ةقوتلإو .ةدارالايف قناتيو ةفرعللا عدي قويو اب طلع نط 507 قنأ يف كلذأ |

 |[ ضيئار قاوتلا + مؤ انا ليال ملا اضيمولا . ةقيذلا مد غلابو ةم م دوجاتؤعا

 ا يذلا :لا + اهم “كو رومالا اقاونتسا لمحلا قودتسإو . ةاقتنا افادتنا < يغلا قاتنإوأ|

 ||نمو.قونلا لئمرتيم يذلا لامجلا نم لاقل ن فلل ىوبتاما نلئا هج, نادل 3
 ١ لمان نوع اصيل ىتبادعتا ىلغ نب ب ١ امرا يعقل :اهرتغو ومو علما لوغل 111

 | ٠ ةيالكلا ره نبا لاق ةراضحا دع يملا قالتا دقو
 راج 1 :1١ لكلا 0 ا مدكي ةيرعرصلا هيلع جانب ا

 دكا ةقونملاو يفاونلادحي لمجلا قونتس ال اقف مالغ وهو رضاحدبعلا نبا ةف رطو |
 ٠ قودلاكثريص يا اةللدملا ل ام! يلا لوحفل ١ نود قونلا تامس نم ةيرعيصلا نال كاذوأ
 # قمح ةكاوتو اكاونو اكون كوني لجرلا كون .٠ |ويفسرفت اكناكف ةناسل ةتلتقيا ل اقو بيسملا بضغف |
 ” ةكما انو . كونا ةقداص اكون تالف الف كونا با يحتل وكر ند 1 نايك انما ىبو رع نال

 ةلودتشإو .٠ ”نساتكاوهو هب كاون : 0 .ةنمحا ا ا اجرال ب

 0 كونلاو ياسا دا لجرلا /ينلا ةروقنملا ةبشخلاوإولا عتأب قوانل ايلا لس

 ار



 ل ده فا يم ١
 تع ضارعلا نيقفتم نيريغك ىلع لوقم لك |.ردصلاب يبس جيش نم ىلع اهواي رنا ةادلا لقا ا

 ارتشالاب نييقطنملا دنع قلظي و .لجرك قب :انما 4 انو م طا واطاونا جيرحتو قل هيف ةريخصلا لجو
 ونلا لع لع ينل | ةّيضنلإو ةهجلا لوالا. ناعم ىلع اناربغ ا ايتكال يلا الضو وت ةدرف ريا ايعا نا لفما َ
 - د١1 ةاكلا ينالا . ةّيعابرو ةهجومو ةعونم , مست ردصلا يف” رووةلصوحلاو ةكرملا ةطْوتلا يريسلا يف اكلت

 ١ 0 باوج هس طتف ددعلاب نيفلضم نيريثك لع انكم هنطب ةيس ةّدغ وا عفافراو ريعبلا نفاذ وا

 أدبز ىلع لوقم ةناخ» ناننالاكايقيق اعون يشر عنترملا عضوملاو ةافرطلاو 58 وتطل | اهيف رثكي ضرالاو

 52 كلانلا .وه ام باوج يف مريغو ركبو ورمعوأ نيبو كلذ ندب لب ةماتب الو ٍداوب سيل وا كلا ل .
 انه .اممطإوما يف سدا ريغ لبعو هيلع لاقي يذلا ةقرو رامثلا دنع طلو ٌلغلإو دقحماو نتملإو زعل |

 ىلا نسايفلاب «تواشنالاك ةلفتشا وبال يا: اًيلوا*الوق اهقام ئرجت زب ظل «ةنايابلا تاي ْ

 أن ولوقي :شاظعلا عّونلاو : ايفاضأ اعون ىمسيو ناودحا ةطبدلا * اهرعق ترف نم مو اهنجت ىلا اهناوج نم

 | اعوج اولاق هيلع اوعد اذاو . عونلاو عوجماب هللا امر طاونألا + : هيلع كل ليحتل نيراقللا عم ةلسرت ريعبلا |
 | .عونتم ناكم# سرا يكمل وال عوحلا ف ايتو الط نان طاع لثملا ينو. نيالا اطل عجأ

 ةئيرطلإو هجولإو ل اونملا عاّينملاو ٠ 00 مطوق لقموهو : ىّلعم يش كانه سيلو لوادتإ ايا
 ريعبلاو كم اقرت قارب ا هصلاَفان .رعبش نيعا نم نالقاتمجت و ني لاك

 ٍ لف تدديج فرشا او : ءيغلا كغوأ عنترا لاا ادا فاو نعل 5 0 طاون 8001 تاذوأ[

 ةيدابازور هيلا أ طخوايي :ىرهوجا ةلعجو» دازاقيست قلع ام طاَرتتلاو .ءرطا اونا تاذ ىمست وفد ةرجش

 ا لع فانإ رك وا هنا اًيعّدما ةيسركذ رياظاط ٌوتدلإو طؤتتلاو ٠ . د, نير جدوطا نم نم |

 || لاقي . داز اذكلعو.عفتراو لاطو ففرشا ةفانا يتلا | قيلعتلا عضوم ءمسا طاّتلاو .ةطونت ةدحاولا ءانلا باب ||

 |نرت هالو :ثداز يلا املا لع ماردلا تفانا ديب يا تدم يابا لال ا مارفدأ|
 عافتر ١ٍف ليوطلا قونل ثلا اذ:كااتماو نم فاّدلا + عكقانإ . ةيفرظلا لع توا 9 دعب ردتب ينم َ

 فؤتلا * ا ةقانو د لاتي .:كفاَوَن ذ لضالاوا /يفدامجالاو ١ ظنلا اولاق ةلعلا نييلوصالا دنع طاتكإوأ|

 | ةفطقتامو ةارملاةراظبوفإونا ج يلاغلا ماتسلإو ردضم أ طئسانهو .لوعفم مسا طولا . لع يل محلا طانمأ
 ادا يبل يصوم يدو 3- 3 ازيزا قي هن ||

 ١ 1 كتف ) )فينلا يعدل هو اتيوع لا و ةبلط ءيغلا 0 اقتل ا

 ا

 ا 000 اةدايرلا (نحل ءارصنلا يت فيذختلا | عونتو : 00 ةديرض يلا حيزلإو .اعإ نا ةلمجأ
 لعداز اناملك فذو ةرشع ل اقي» .يرم ل العا نسا ٍفو٠ .كرحت نضل . اعاون 1 راص اعؤبت ديغلا |

 4 00 فا نعو . يناثلا دقعلا غلبب نا. ىلا فينف :متقثريسلا فوك رحت ةعانتسا نصخلا عانتسإو . مق |
 | تييفوكلاونيرصبلا ق لا مهام عابتا عيئان عياجو .ناهطعلإو لعاف مسا عيئاتلا |

 | لا عبرا نم عضبل إو عدلت ىلا ةدحإو نم فيلا ن ١ ردصم عودلا + عاين عابج موقو.اعوج لياقم عّئان وا | ١

 || فينو ةرشع لاقي رلقع دعب لإ فين لاقي لو ىهو ءيش لك نم ند ل كوع يثلا نم بيرض لكو ||

 | لصفلا ايا فقلاو . فيتو فلأو فو ةلاموأ ندلوصالا دنع عزتلاو ٠ عاونا ج سنجل نم خا ا
26 00 



 1 1  اكا هسحصعسشلا 7 ع

 || ال نال دولا راو ردطب صوتلا»+ يرهللا رعافلاا قاغت نين نسملا ةزكساوتوباو. هريظ لع |
 '0 | كارلا ةصوتلاهزدانلاكةساراتغار يل اضنانا بم رزلا ديجي بمع واوا رداوحلابنوهمملا |
 .ردصم ضنيوتلا : .اتونمملاتيلق ةّصْوتل دال 00000 هداف لابو نزلا لا ىلع نوكي |
 ” دما صاع كتر ىلا صيونوبامو ير ا 4
 ١ ضانم نيح تالو ص ةروس يف ةنسو :ةرذملاوا نمانلا ليك "0 لخدازيزع عع هيما

 1110 6 هانا 0 !. مولاه طهرلاك عيجما عيت عضو |

 ! دالبلا يف بهذ اًضْوَت ضوتي لجرلا ضان . |رخصإو كيتو لدن ادا سون سان, نم ةوتتفمز طفلا
 ليولاك هعزتنيل هاعءيشلاو . سيكنو رخآت اًضياوأ* فقسلا نم دا اهلي ياذا ند ع كيران
 ! كرم هيغلاو .ًالآلت قربلاو .هجرخا الإ - قو اش زادج تاعك يلا 2 تح ةراسلا ب طضلل ساو
 دبع ا 1 ا
 غبصلاب كدا ضّون ص ةيلاكتماو بدذدب لت لا تاك لعل ةسي َددلا ا ناي هر - ةنر :راوملا ددع كولا

 | راسل ةصانا لجرلا سنان يا يودا تمي يو اليل اهب عيصتسا حدق يف لمجت ةقرتخ هدام
 ضتلا * عنيا لخغ إو ( دهجسا باوصلا وأ) لهجلا س ا # ةفاّوطلاب و يملا ا دلال مالكا
 ربعبلا ن 5 0 0 علوا ردصم ةفرط دوسا اميرمثل ] نم

 اون الاو.ضيراناو ضاوناجغاملا جرتمو صحصحلاو نالفو .ةبلطو ةلوانت شوت :ةشودي <يغلا شان
 كرا عارم قضبوإ) اال اًضيا لخايا هل اوانتاانالفو ا رم ٠ ىنكها

 « تدار لح ايتو ةطوُب ؛ةطان الانا يه ةرشوان# ءاياةلا ا اخ انيزو.وتيلو هارب
 ردو. 1 "وأ ا | ,ةبرنلاو . مقال طا * ةروشمال ءارب ةيضتفا < كلاو 00 ايدملاب 00

 ةعاسارجلاو .”هفْلع ةطانا وي هطانإو . اهنهديل اهلنثا . ةلوانت <يثلإو  عجر وانت لجرلا نشوانتو ءرسعلا |
 ا ظانت-!و دب لجرلاو.قأت اطايتناوي طاتنإ طولا ناسا م 0 0 اطن حاترلاو
 لمهلسزا ىأ. لوه طانن اذ ةطانن. اًنالف هريعب نالف شوت لجر لات وثلاث الا ةرخ او ةلواكا |

 قريعو لءانمسا ظن انلا وه هنخان ةريملا باع هلل يحتل يوق يا
 أب الملا دع وانآللا - تحت بلصلا ,نطيبتسم د راتاغؤتلا

 يذلا ةمنلا املا دنع طئانلا ماو هدطتب د را ل هو هنا نايموت ود ةنعأ صان

 53 ناك ناّونلاو ردكم مايا وع نيل كدي سيئلا ا

 اظن !اهءاكق ؛اهتيرط .قعباةزافللا نمو ٍثرقغلا بلق نور كنانخ ا قل كك
 اةيرفلإو سونلا نمو . عطقتت داكت الف ىرخا ةزافمأ ٠ ُصوبتو ةوطخ !هنعرصننف

 بلقلا هب طن ظخ قرعواءيش لكؤّلعمو امهم ةنعئتو غارو رف اًسانبواًصْوَت رق نعصان لاقيو
 ”طويو ةطونا ج ”هبحاص تام عطق اذا نيتولا ىلا اًصاتم لجرلاو:ضم هبلاو.ةقبسو ةتاف اًنالفو ٠ ةةرافوأ
 ثنرالل لانيو. ناملا تغ بلصلا نطبتس ق ةرعو ةسوانم هوارة ناس امر ةماي راسب رد
 ترم مهنمو . ملتي اهطاين يا الؤافت طايل ةمطقلا ينركذو اهئاس مثذرجلا صوان لثملا ةنمو.ةسراموث ثوان
 طاين وا ابطا عطقن معرس نم يل .اطلار سكي ايات ضان . هدارا ةصانا ةصانإو . ميلا باب

 لاقي .٠ نيلدِع نيب ةوالعلاو ردصم طو 00 بالكلا| كررغ سرغلاو هتجاح يف ب بهذف ةختحإو اهكرح

 ال



 سرد كو
 رو ورك كو اسس م م .0-_--_--ت لح

 ا ةطفوذ ياةر 3 4 نالف ن وأوقف (ةماخإ حا ع يلبق تييلاو هللا باتتكينامإإ
7 | 2 || 

 أ |ردص.ربونتإو نست إو 3 وير ارّونالا#,ةريصبو | .. رخثإو ىلعا ناو ذألا نم ناحل
 || رادك او . ةسفن ذولا هب يمرس مث افلا ذا جيلا رو 3 كفاغ هلاإو هلا لوسر يعيفش

 حم قيرطلا ةيش و ماو روتملا ضؤما, ذل ءتبكلاوث 1 تالا تبرألو
 لفئارلا نبت ةدرب اراتك ا وأذاوب يف رايز لعل اضع كا طرام» لادا لك ةيفوصلا دنعرولإوأ
 يدعبجل هيزاخم يفتي رط ىلع رانملا برضن ملا ةنال دنع رونلا تبسو :لاس منزلا ور
 تاذ هلا هانبو. بكوكتكلل نمريدلاو عجر اذ ذا اهب ا لبق يذلا تبسلا ل نيا يدقرلا

 طنا ١
05 

 أ
 ا

 . رد>ا ىلد خت الذ ذ ربزت ةيمر وأ ةبرض يل. ردم لفظ 3 وعلا وذو٠ رح لج رؤتلا لجو ' |

 5 رشب لوقو رون ملل ىلا ا ءد نق: ةسودلا ورع نبأ

 تيرا فمع لع طلال |ةلظم نكي نايدتلعام0 هكا نيب ”رون عظسف هلا

 وا م ابل نود نمو .ةيللذملا ةليللا يف + يع ١+ ناكذ ةظوس فرط ىلإ 1 لّوَق

 كالطألاو ) ةرابل و رمل ىف رح .ربظ يف نالبجا قه عر نم ندد نقلا _ نافع, نب ْتلاوذوأ ا

 أ هند 1 داش رولا عضو م هر رودمإ رخ 1 0 قاما سنو هنآ. لايام دوذطأ

 دئارلاب يلصالا 3 دئذ 00 كا مو روأذ» جا مطاوع ماكر 2 !وايسا يف نودجوي أ

 ”اًرايداو ًالابقا فاتخا ةجرون لجرلا ٌسرون ..|راصبإو يدكتلاو ؛ةردلا لف 201 ةعاوا

 جروتلا < اسهب يلإو ةيبيغلا قو: مالكلا ةيساذكرأاسايرو كلذ وو ل !بارناإو لخانملا لعو تنيلا]
 5 سانكلا هن امو ايلا عت وبل كب الاقل كاف رون دحاول وتلا وا رانلل مغ دابكن ماكل ف
 0 جروملاب رجل محامل !و :كيدح وأ ناكافنخ رهزلل 57 رجلا 3 ما رانلا نم دود الينا

 | بودل ميش لكن كلامو ةييمضلا ةجَدْرَوْلا | لع بلغ نيلكلا رو. ةسدلا«ةرئتلاو وكذا ||
 ةيكلا خلا ةيسرافلاب هد درو (لمعتسيو وريغو عن رو نم اثكلا ىل ١! فاضت طالخا ||

 زارا :درو ع رعاشلا لاما ةبون ليعود ع ةرهشلا ةلازالا

 ةيسرودلا محلإو .ج مز يفر كذو رباط سرودلا 3 رول ةنس مهلك ثعباف

 ئوخضلا انا دل ىلا (ةيشن رولا ءاكداج#ا 0
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 8 000 روغلا 0 ةردبلللا + رات را يول

 سوُوا:لإو سسوؤانلا هك ةسانا <ءيغلا سانإو يس ةّيرونلا ريد ةنمو : ىراضنلا نضمب دنع ءارشعلل | 1س 1 اكل ى وساد قياس انزل ىف تديودشالا يذلا "ل ماوأ
 ١ انوا عاام لاب نالت بوم .االاعلل ل ةربقها رؤنلا رانا 0 دم ع

 ! ةعيزلات لم . سووا 8 نامل ا ذخازاج 97 انهي رار »ب ةماعلا مالكتسرالا |
 هوم هابل د7 ممم بك | ش

 || نو + كنك ةباّوذل نيل < كام ع ةعرز | ىفخت الف زينت ”ةيهأو .ىل ”ةيرظ ياي هلل هاهو .نيدلا |

 ا ذك تليللا دخل هيف لمت هوحنو رج ند
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 ةانحنلاوةوادعلاو تدولل لعاف مسا ةءءانلا# ةبب رلا نم

 6 ةراؤاتك رول :رّوعلا قالخاي |

 نون

 خبال رح خاج عوفتلاب رات برحلا و لاو ||

 أ
 دسالا خيْلاو ٠ دلال وو ل

 روغتلا ة ةأرلإو ةغلل ريا باع عاما ا ١
/ 

 هيلا 0 ترادم ف دولا ع تاكو ا ١

 تاك ال كلا قلوة ملا |
 0 وكرر زكر ىلا وكانا زويل

 سجاد

 0 ادن ادون

 5 دصخو ٠ 5 هرطضا تاو اذ لجرلا 2

 تبرع زيبشل ا 7-3 ا 5 «؟يدنلا 0 5 0 حشا

 ا هدم لجولا نمو !نيميطاملا يزكشلاو ركلا نم |

 ةبرغلاعلا

0 - 

 ارت دون ذل
2 

 ظعاولا.:ةبيرلاا نم تزغت اراّونو.ازاونو' رون داوم

 يف ترد - عع هلا :ةبي رأأ نع اهرثث الزل ا

 ا

| 
 ةرهزا حابصملاو ٠ كاما اروهنخ علا روكي قمللا

 مدعو اف لفوا هيا د لك

 رخل او .ةرونرظ 26 و: . ىونلا هيف قلخرملإوأ

 كردا عرزلاو ٠ ارؤن هل هل لج نالذلو .: د جل
 00 هيي من امال

 رودنلا ةيساهااص اذازجنلاب رون لاقيو :ةيبرلا نم |
 اجمال قس طال يل فلولا يل

 ناعوت واب انااويشتروقوس هاك

 نمرنت داودت * م
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 نسيقلا هرما مج كم كيق |

 رون

 ناخد حمل ارو يتلا رولا 57 00
 ةؤدت دئالاك ل جامي مت و /

 مغلاب كون جةيرلا تم
 راوبلا# واولا ىلإ اع يقل | ئه ه كف نمل "رو رج 20001

 ا توف اون جامي نام وداع ًارالو ردصم !اورشنباقا دوب ملازولع

 سرف اني راونلإو .* ون جلدفلا ن

 ا هيدالجماب هكدا ليفلا دير يو

 | لطف ةةررنلا ة وو |تداك ارم مسا وَ 5 جكانلا

 !رهوجرانلا هب فاكلا "باب يف 3

 12و اهزياصتو ركذت دقو ة هداف ة

 هيلا اضيا الاإو تايوزوتد يمر ناجل ,اوناجا

 تقدوتسأ

 ه

 عجار . مدن مت

 نمو. ئأرلإو ٠ اهنمت يا. اهران اهرابغ لتلل و
 ١ ايم 0 كلر ,ذلا لهاأو انبا |وايضع 2 42 اع لءج ريعبلاو لأ ا ارابتو

 كاياما 2 هم ماج روم موج نع ناكللب 2 ا كيد دو ايلا . ومرجع 1 2 يأ اران

 هوفوذ دج رادل ليو :روبايلاب 5

 5 نانلااودبؤ: ناو ها ارا ذعي

 كحل قواد ايها

 ملبق عرش ةدوج نهار 8 كل 1

 76 روتلاو ٠ 3 0 ا يي

 يف <وضلا عجار ةعاعق وا ةلظل ا فالخودو ناك ايا

 | رضا لير اع عكيرزملا |ليفو هدهاملاا اجاب

 ل
 بناوىرا اضنلا دبع منسملا تن ةلوءايشالا نيبي يذلا ضيا !

 ٠ ”نارؤو راون اي رئاس !متطساوبو

 يف رونلا ماسقا مضعب جردأ دقو مالسالا دنع ديم 8 هراياجيفلاو راناوا٠

 اقف كانا و ةييشو يتلا الغلا تيا عامحير كلغ

 كواكيلاو دونتو :ربظ اًراو اناروناكت هزاناعو ثلا رانأو
 داوم باب وحلإول ا هوؤتلا ولكنا قلو اماضا اروع
 رول ارايتنا لجرلا ناغا فو ديكل نمرانلاو

 .ءاضإ ةزانشنا كبير انتشاو « ةرّوبلاب ماش نايا
 نو >

 اهرفن ةارملاو .ةيلغو هب رفظ هيلعو . ةءاعش دبقسا هيو

١17 

 اهلا نم ءيضن راونا ةثلث

 رّوصم ّنهلنم ياق رس فو
 نقتكركل اهو, دي ةلواف

 ردم ”ةرينم حسمت ةئئاثو

 يدب لخلاو بلنلا مو يولع

 ١ دوس نم نحرلا ةفزكو



 ل 0 6

 م اباقي سل نال ةحايلا ءانرخ الضار .ةلباق| ك تايلا :ج فورعم تقول سانلا بوطتامكلة لص ||

 |. دتموهو كوت اؤنت ديغلا حودتو.ةحانملا يف اضحب نال لع ير ضياع باو باق
 رم اَبَص تيه حايرلإو .الباقت احوانتن الب لا وانتو ىلا قوغبلا ذسو قرطلاو رطاننلا حالصاكجاوحلا نمأأ

 اةسقنتسل 1 1 الا. ما ييدنيم ةم ًالاشو هبا اد روب لكنت يتلا ةيئانلا حمو .كلذ ريغأأ
 : ::هاكبتسا اًنالفو ب لجرلاو وع بدذلاو كيلا انيعا افا ل انو ةبونل اكةبرانلا ن نم مسإو ردصمأ|

 اونو حنو حاونأو 15 ادن ج جشتولا لعاف مسا ةحيانلا ١ موو ةريسم كنم ناكامو بئانلا عجو ر دصمب وتلا

 . اون يا حوت ةناسنو ٠ ردصم حولا * تاجيانو تادوسلا ن :لطالولل . برقلاو ةّونلإو ليلو
 |كلذك,فيرحالاو ةيجأ |ع.فرصن» يا كونتور اهمال بتات ضاو للا 0

 طول لثم نكاس ةطسرا فرحا :ال + ىلع مسا لك ١ بودت ينلا ةّبزتلا نموه ةيبمعالا ىلاقو ٠ اكمل
 ةيوش ىلا ارح كار ةو .نيلتنلا كلذاع ةَتّْئَحخ تال ةلودلاوةصرفلاو ردصمةبوتلا# فورت ترا سيال

 را ةحّوتلا * ةفرصن مل ةروسلل اهسا ةنلهج نراف حوما كتءاج لاقي , ةبوانملا نم مسإو سانلا نم ةءاجلإو
 ||| لاعف حاولا + توصلاو عزجملا عم تيملا ىلع هاكبلإو ذخا نامز ءابطالا دنع ةَبوتلإو . بوث جكتون
 نس ثرحا هناا ةلاح ةلاحو ي رمت اكرِئاطو ةغلابللا برطلا تالا نم ةفئاطل ملا نينا دنعو. ىبحما
 ةحنل | + هسفن ءاننل برطإ وهو اتوص ثمداو اجازه اذا اهب تييراطملا ىلع كتلك مك اذا

 طا عينا دزالأ ةحيل رويدلا لاق. .ةلياقملا دنع ةبسنلا قيرط ىلع ةّيْوَتلا لل لاقيو .اوعنتجلا
- 

 هبوط امرت اطمن عر لكييرهوجلا تاوصالا ينةيواشا ءاههفام كلذب تمسك ارت الأ

 خوه خلات ةئجعست يف ةعضرتعا ناف ةميتن يفأ ند ليجو بون ج ةبيصملاو ةلزانلا ةَبْولاو .ناملالا ا

 نالف ةحانم يف انك لافي .حّوتتلا ددع ةبانالا  ديعصلا بودجي ملل ةعساو د ادرل

 |املعج اخيونت ءالإ ةقوراط ضرالا هللأ خّون - خون ردصم بايب دل لل ةفنلا نع عجب لا نككلاسلا

 اني . ةكربا ةخانإ لا لجرلا خانإو ةقيطت ام 1570 ملا رظلا بيذلاو ٠ ٠ ءاللا ىلا قيرطلاو

 الو خانف لاقي الو خانتسإو خّونتو كَريف ريعبلا تخنا عجزا
 ناككاب الف خانإو .رريغب ةنعينغتساامبابأ ٍذهورخانا| ةنمو .٠ فعض هيلا كي لعزل اكان

 اءاتسللا كرا اهخاناو اكؤنت ةقانلا لبا ختتو ٠ هب ماقا ىلع سانلا تانلا + برعم ناوي وهوا حآللل قرنا

 ةخئلدلا »كرب ةخانعسا لبا خ 56 ياتخئدتف ن يف تركذ انو دا * : برعلا ضعب ةغل يثو. ل انبرإلا
 لالا كربم خاتما :ةماقالا ةحَْلا د ةديعبلا ضزالا . ةيتونو لاين : جةصاخ رجب اين حآلملا قولا و تأ

 ةلاحلةلمتست ةماعلإو . ةماقالا لدعو اهتخانا عضوم يلا ليل يف ةياغلا مثل ينودلا لمعتسن ةماعلإوا

 ,ةصللوتئذاومو ومدعو هِي اوه لادتعا ثيح نم ناكمأةّرملا ةجْوْلا #: هلمعب ىمار اجرت جوني لجرلا جان

 دو 5 5 تواو مآ ع تي تا

 مايالا ليلاس لغ يوت دما 7-0 اهوا انف 010 2 0 2 :

 رفل إو سمشلا عولط ناز نابي و م 2 ٍكاخو 0 هيلع م 2 ةحاينو
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 0 و 222229552955522 و
 |امملكط وناسي ثدحي يذلا رثالا اوبس ىن >رثكا الصك بو ةعسمإ نم لكلا .لض طتس كانوا

 اذكري هون اولون# نانم نوقرفي الو اون هطوقس دنعوأ ٍث 0 يا امزيجتم اه هونت ةآرل و 0

 'جايرلإ.راطمالا نوغيضي مثو .اذك رن رطم اىلوقي ناوأ تكل نبا لاق ٠ ةلئكم م اهب ضمت يا اهمزيبتا
 علاطلا ىل ! ١ اًيمصالا لاقو ا دعا ىلادربلإورخحاو| مضد 00 ةلقن ا يل مانو ةءاسام يدنع الان ان

 رعاشلا لاق . اذكءودب انرطم نواوت 00 مكان لاقانإو ندب سطح هلا جلا ةةكانايكارا
||| 
 اهنفداص ةّيتب لكن يرشو هدعلا ىلا اصل وو مالكلا جودزإل ا

 ا 0 كاهل طم نس نضرالا ف ةتتافم هون ةبضعلا نام ةريدقت بواقم وهو ..ةبصعلاب |
 رع دا رسال 1 ا
 , اكيع كاملا موت نس لا الو ناو ميرخلا يضفا ام كدجو ينا ظ
 ”لعبتم ليس ءايرثلا ءوزو يدبك لل قر امو هانغتلا ناح |

 رخآلا لاقو اهتيارب تراط نزرا اصعألا
 العن ةفظو طارشالا نم داوغ 7 لاو تتكلاب اعرض 5 ]
 ٍلطاولاايرثلا ءاونا جاور ك7 يض هاا نو. دضلا ىكنحلا اا 2 كل يل

 ا

 ىهوذل لعف الو ةارنالاب لعا يأ ةنم اونا ةيدايلاب امأ» ا امام 500 -اعلطو ربل عم برخملا ْ
 سماها نيل دلع رار مانع الجان 1 ا
 11و ايسر ايون ثيوني انك يف رديز نع جنان 8 | وحاتم ولأ اوني قييقاعملا نمالكن ال ةاداع ا
 ”عانا لفم. ةلامإو ةلفثا هدانا لمصلا مكانا موضع يل

 تبان لاق . ىرخا دعب ةررم عجر هيلو .ةنع ةيباونما نحب( بلتلا موا واور كد !انتسإو ا

 :نالفو . بات ىنعب هلا ىلا بانو ٠ ليعمل ىلا عاب ملا اردصمدتتل 10000 ا 0 ١

 | ايو ت1 تولت بانو . ىلاعت هلل ةعاطلا مز هوتلإو ا ىنا جبورغلل لا ماع ا
 0. ادو .ةيقاعأ دؤانم.:ةبواماجب ةيوتلا مسالاو::ةباصا لسا نابازعلا قاف طافافرلا |
 ااكو ةنع كير بانإو : ةياملاو ىلإ مسالاو .ةهاسو ”ةباح كياعتداجاةل تلقو ا
 ' انبات لكولاو ايس ديرو. ةناتمومتماتأ انك |(. ناكر وردت لكيت هن ا
 هللا ىلاو :ةرم هدول عر دلال ايف ما ا حايرلا بوربه لش ن نوع وحال ا

 00 الل كلا يارا لااا اع 1 فرملاب هيلا
 اذهوةماذهةلعفي منيب هولوانت رمالا لع ل ءامحا بوذا فدنلايخطون ءونلا لصإو.تاخي اورطم |

 0 اوم ماتا اًبارتنا مجاتنإو هرم ىلإ ةلذل لك يف ىردملا يف هيعاس نم هلام غ عولطو ١

 مق نمو لعاف مسا بئانلا +: ةباصا ثم! انالقو يملا سلا ءاضتنا ىلا اهم غ لك انكهو ام ؛ رفع ثالث ا
 كلكا بئانو يضادلا بن 0 كلذ نكته! لسا 0000 ا ةهيجاالخابأ
 اركي ا ةيئان ثيخو. .ةباونو بوت جةباينلا ةلمعو ان ورشعو ةيزام يورفل ا لزانم و ذخالا موت

 ميقإو ةلعاف فيذح لوعنم ةاغلا دنع لعانلا ب 57 لك اوّمس مث لصالاوه اذه . :بيقررجغ لكذف ان
 ,ةلزانلاو بئانلا كنوم ةيئانلا «ثيز بوتكةماقمؤوع ا موه وب انرطقسإو اذكءونب انيتتسا لاق مولعف مانام اند

 اجا ا دو الا بيان ذ مم. .ةحاتشتويف ارداف

 ا
 ا
| 
 ا
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 1 النود. لئانلا لوقوجو مالا ذَخ دانل بيكو اةتغال اًبذىخزرتلا لوق نيو ةنلابلا لش ا ىنعم
 اءالةتاذإو ٠ ةبغ اًرجز وا ءيدلا لع راكان لَمْفت ا. ةّكب رجخملا ةيلاو نأ ليدي ملا كو يكل رس
 أ ىد يناعملا لهإو نيياوضالا .دنعو . ةيهانلا سو .:ةنلبا <يشلاو ٠ اريدغ يااّيم ىلا “عال >رلا ماو

 تفكلا بلط ةناو ضدبلا فرو مال تسالا يفرمالاك اهنع ين ما ااا
 |(قزرغ كرنلا تلظ هنا, نفل .هال تا لفل نع ىلع لالا كيلا: نينو .نفظني ملمااهإ ضظ اكن يأ |

 'كيماكل جر نم كَ لجر:وهو :ءالدتسا لعفلا اوهانتو: تفك ايهانتهيفلا نم شانت ى.غلل يا لووجما

 ع ل ودي الفا خبت ةفاؤل ل ادخن نلوم .ةعياج غلب دينا اجو. ضني ملظملب نط يقاركْلا نع

 عجم ع 5

0-5 

 ج ةهبش اواريدخلا يبنلا» اًضيا ف .ردصم قاق تح جا ١١ لاق نكسر رسقلا

 | عابتالل ليما د يابا يا . ةتبابم غلب ءابعنا هيغلا ىيتناو . افصلا عيرابص يف

 ٠ نوهنو نوم ج منو هنوه لاني ٠لت منايجاجللا ىلا نالنبو : خلل 0 ١. كيلاو .تنكءيشلا نعو |

 | ةنالدب ي نما لل هجلإلو ةيقعلا عج ىبنلاو جاجزلا ىب تاو وف زب كلهان ملرقو.لعاف مسأ يف لا ٠ غلب اذك عضوم |

 بيدالا لاق :هيفاني ام لكن عو جلا | ند ىو كله اج امك يو ماظةمشإو بنا ةلك اًسراف

 | ةرمازلا طوق اماو . هريغ بلط نع كاهني ةياغةنا اهلي واتو
 ْ رثنور ظن لضن سانلا ىلع 5211 هانحم ليق , اجر نم كيهان لجرا| ال

 هابإو ةتوجم هابا نوم لقو عبشو اةنم قتكا اذا ىونأو ملل نم لجرلا قا

 مافق تدفد نااماذإو ريغ بلط نع ك اهني هتيانعو هدب هنا هلي وات ||
 هافقو ةناعا ترد افقو لامه ا انم يف اهب بج ةملك

 ظ ٌالانغ دار ١ نم هللا محر ناك هل ىلع كيهان عفرتف ٠ 7 0 ا

 اجيب ه اهن لاخلا نع انف كيمان بضنتف لجر نم كيفان هللا دبع اذه ةفرعللا |
 يف ةضرفلاو ةرخآو هيا طباع هيلا نم ماهتجلا *لعاف مسا ةنالعمجتو يفثنو توتو هت ل اكل ْ

 | تنلب اريكلال عفن ةقانو . بن ,* ج لتعلاو دتولا سارا ةأرمان مكلتيهانت ارما هذه ل اقيو يئانلا تْنّوم.ةّيهانلا
 أ نع هت وه ل ان .رؤمألا دض وهَملا * نميسلا ةياغ هاهيلا دبل تع يا .ىمن يا ةيهان هل امثرالفو.داوت جل

 أ. نمسلا ةياغ غلب يذلا وبول #فورمملاب روما ركشلا . ةرخآو ةتياغ يا نءادهز غلب لاقي .ةرخاوءيشلا ةياغ
 يقانتم يا 2 لف و 1 5 ةقانو دريد ككل اهبعافتراءاملاو راها نم و رطل ارجاعطضاافب نايل! أ

 (ةاهشلا | باوصلا و 1١ ءايزنلا + هايجا ج لخعلا نمخرا ضيا جو :ءاهز عجريراونلا وأ جاجزلإو

 ا ني اش ويلا يبني ثمود يداولا ترم ةيهنتلإو ساشا مودل نيلي و انداولا ةاردوراخرلا

 د ند ليسلا.هي دي ذر امةاهنتلاو . وأنت جافو 1 :زرأو 1و جاجا | اوءاملا عافتر اهاهنلاو .قئامر دقي

 لزمن لود 6 كلاب عرشلا قامو. ووو ءابإ !ةدحإو ءاميلا 3 تانك ما 107 1 خا

 بج قول يع ال اهلا نكمي ام ىصغإو ٌهرخاو ءيشلا ةياغ ةياهيلا ريراوتللا

 تينا لزنع وم أ ىبةنمو ٠ ميال ىهتخأو قو٠ :اهدولح رودلا تاياقنو ٠ تاياهن ج ةغلبب 3

 ارظعالا كلفلا كيل لما دفحتااراخالا ى عمو. :افنابصقلا غد ناردملا فوط: [ًظياتتياهيلاو هلع رخأيأو اهيتافلا
 |.ةتشوردهج ضبن تو | ”ئن* هوتي لجرلا ان ردصم يملا# لاا حالا اهيف لحي ةبشفك او ريحيلا فنأ

 ا ل



 «تو

 | صرحو هرش ةءاهنو امنهن لوهجلا ىلع منو م مني | |عطانلا فيسلاو لوؤدلا لبالا نم ةيوتلإومومف غلاما

 | ةرالفو عشب الو ةنبع تال ناكو ويف ةوهشلا طرفإو كليهيلاو اًضيا كويلو . لكلا .نرسحلاو ينغاماوأ
 ةهانم ةقان د : هيف ةبغر تدا !زو هيف هش غلب عي ثلا فا لربح نيران عليل ل اع كج صوقرح لا

 داوم ةيلئم راها + توصلا يا عب ملا 14 ةسديطلا يك ازعل كفيف هل انامل ا

 ةيلاهيلا ةنيدلا قيتغلرلامويللؤا يل مهملات | اك

 دلا بحاصرسكلاب ايلا وأ ٠ راجت او داتحاةنلم كلوا رد داك هوك لح < ما كل

 ا | نال ش مهلا« لوسلا ىيرطلاو مشيو «شطعلاو يلا لعيعوفول دانا 0
 ا ةيوردصم ةموبلا م كاطذ ذميلاو 2 نبع اوس ةبوأ ال دقو عنو دق افك الا لا لّوا ةتقيتحوأ

 انسالا ةسؤنو ءيغلا يف ةوبشلإو ملا غرلبو ةجاكلإو ل ١) ت يفَّنآلل عجار 6 50000 ٠
 .مقللاو دسالإو ةابلل ل اكن راعتلا 2 ةتمأن لجرلإ.| ٠ ملبا تلهع موفلإو .ًالهن اهاتس لبالا لها د

 ااوذ مهزلا + دمالاو ماهتلا توم ةماهتلا + حتاولا ناشطعلاو ناي لاح عاف مسا لحابلا ههناامالقو
 | ماهتجا * مي تلا لضم ١ لبكلا او دسالا ثوصو مهتلا لقبول لَو هنو ل 5 :: عج ةنهو.ل )انو كوت جاض

 ةمصخاو ل يتلا قودلا نم ل اهز جب لمعلا نما ةةلخغإو ا ةلهادلا
 علوا ىف /)وعتس ملل ريترو آى قل ا ميعرع | خ : عايجلا ل,الا اًضرا لواّوتلاو .لهاوتو ركل

 يفو كعلم يا للاب و ل املاب موهتموه لاقي.ءيشلاب .ويناث لاكاإو برشنا ل ا لمانلا عجور وردصم لوتلا
 ٠ 00 !ادابتوهنم ناعبشي الناموهتهثوذحلا لوا يس قست لبالا نال ٠ لت دجبئاَح قس لان
 ةنع ةنكيا هن ةمج ع يتلا ن نع لجرلا ةنبن !عابلات رعت ةيال لش محلا كا“ درتقدرولل

 اذيس لصالو رطل خاص حيشلام( بك ةرجنو نار 1افاسو راشلا نالت د لح ؟ا.ماعاطلان ل 5 0

 ا هللا لب اهلدبل انو تلمع لا حا ةيبلاع *ليداما ل :او ٠ لهت جد نافطملإو
 0 ا هيلا كدر لاف طنا !ةمويللاتر أ كو رااو ربا تضل قتيلا ىف ا 30
 لبلبلاو هلبللا لدم بنل بنكلاو لاهم رتكلا لجرلا لاهل د نيغو
 لكيلا ابني هايع يف ةنل( يراو) اوه 0 ألان ةراعياف :ائاخما ”ارأيهتاعلشا عيدي لالا

 ْ ةدعةرجز ايون( ادم لال اهني ةمع هع يذلا عضوملاو برشلاو در روملا لولا 1 لاهنتم وه

 ْ اوان وهن ٠ 2 يا د .دعةعنمو لوتلاب وا لعنلاب 3 ا نزع وهوا . برشلا هيف

 ظ الك نعي يلاحت .هللاو: . ةيينلا م-الإو» ا ةنعح جم ةييشلإو ا انننلا' قرط لع وانما قيزلرا لزاثللا مستو لفاخ

 | لوقنو كبسح يا جر نم كات جت هج. ةيرح اجلا ىف عياعللو 0 (!ع او.كام هيف نال ]داعم
 س صو م

 ٠ نم كاي نالجر اهو قارما نم كتب دارما يف 0 اهي اميفتو ان امه ؛ءاعع ةلبامم

 وخبر (لخفا ةنال () اجنرأ نم كلوي كيل وعلب ةماملا دنعأ ريحا م مخ ةنهو ٠ . اهريس غي دبتل اهب حا جم

 || لع< نو لكلا د لا تو .كيهادب دارلاكدب دارملاو أمني لؤجراإو هال را ”حنالا مآهيل ناصحلا لع امضرعلا

 ىتخ ةجاح بلط لافيو: ليلق موالاو .غلب لوهجا نالفو .كاياكشاو .رحز يا يع ةينلدعل امكن

 ساس | 9-0-5

 قيتوراظي مل ما ايرفظ امرت يأ ٠ ىن ىبني اهنع يع انالفو - هرِجزو ةيعوتو هيلع تاص ايتو 5
 م اسوا

 ||ةنيت هابح دب الفا يا ةاَهْنَم ناك ةواهت وبني لجرلا مامطلا يف لكتالا منو .ةفذح امه اهريغ صحاب

 علك



 كلت نب ملل فشنإ| ير ملل اب نيمنل مس دل قضيت تركو

 ازلإو نهى كنف الربا هايس دراقز 1 | لكرخ واد مف اصوهتو اظهنا ضعي وطال لعب
 ةدحاولاو ةبانلا ن نم مشابخا د فلتكي ام ققاونلا ليقو تبنلاو ٠ هيلا عرسا ءودع ىلاو .ةنع عفترا ناك

 جراطلا فراع لوقو . ةنهان اضن انالفر:ريطيل هي>ادج طس راطلاو .ىوتسا ]||
 ينقان ةيودلا ءارحإ بنت... |انالف ضبب|و < ةمواف ةضهامم هنرق ضمان ااا
 ا ة*ا دق ا حترلاو .اهنال نهاند ةبرن :ااو . ةمافإو ضووعال ةككحا

 تا مو ند ما ةواشلاق ي نيظ - قهاولاب دا ارا لكن خب كيرف ف اوضها هدو . ؛ءاحو ةتقاس بايت 1

 مس ميربلا ريجرجلا ةكرحم قينلا واربجر جاك ذلك ماق لجرلا ضبتنأو 0 هبخاص ىلا

 ١ قلل موت 2 7-00 ةلغ 00 هحني 1ك سد حلاب 0. انالف ضيهتساو . ا رمالل

 أ
 | ١

 ا انالن 001 7 عيج 0 5 عرضلاو يالا 0 اعمل اب نارا كول
 ||| -ةانضا انالن بارشلإو.ةمحل تصتاو 4 :دهجو ةتنضا ويباونب لئلا هانا نفس وم ةضواانلا

 إ
 تق“ الهنا هكبنو . ءيش 1 1 ةنلايلا كتيتلاوا سك اينويئانلا ةمدخو 1-هنوضوئيو هَل نوبض: ا م!

 اا 00 ا . :ةبوتاع يق غل لاي ةكفتو انه ضد 7 : اهدانمغ هو لبالا م ضع ضيا: . ضهاون جا

 ناللو.ذت دوجو 00

 | مكبانعا اوكي او ثيدحلا اهو ملا اكدت ارمل) قدموا قون ضهتنا + قرطلا ضان
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 صا ناسا نكس كر

 ظ 20 اكذب لاقي . اهبتعو ام هص قر طلا نوما اولا

 ًاةساخظنتو اهلسع يف اونلاب يا .رانلا اهكبتتل وا ظيلخلا يا بتحلاو رظل إو. ضب ١ج فتكلإو بكتملا
 زيا و كرد كاكا ةرضرلا ةنمناكو لاو ةاطلاو ن2 لا + ضرالا نم
 لجرلا كنز و . مهدهج اونلباو مدودهجا يل ةفلابلل لاق ضاَتلا : ةكرح يل: اذكلاتمل

 أ ةيممارف ! وضو تيد اكمت كوهجلا لع ترضتكلاو ليلا لجل 0
 | نال هكا ةياكنوت 5 كل كايت جازبلاو روسيا

 || . هت دهبجو ةينض ا ةنكبتناو . هتبوتع 5 8 ا 1 , حمرلاب ةطبع

 || همر سدا غلا, ٠ لحيال امي اطوانت ةمرحلا#ر الغر ةعم سلق الو عوب اع عيني لجرلا عب
 ع عاب انك ةعمرح :كهذو ةضرع صقن !نالفو ررخ اذهت فيني لجرلا فيم

 5 : غلابل ]و لعافمما كيانلا كلفني 1 + قبنكت وص انا هنو انت قي قينو راها قب

 || تييلا يل فذح نول لق ووش الا انام ناظع ناةهالإو . لعاف مسا قيانلا
 ان ىبي هدعب يتيأل ارسنال ةزياف زدتزلا رغب ةيلاجملا ل اتيواشوتني لاق لل رع قرا

ْ 
 ا
 ا ةداتق لوقو را ةكتيرلا دهب اكون اًميَرَف كتظي رعاملا |) اال اًضيا قولا

 ا ينراوج اور اعل نيس نال
 ١ 020 يبسجي تدبو ١ تلحلا يد لول كو

 | كا عصاموتلا + ريثانلا ةكميتلاب كارا جرخي تيح راما نم قهانلا لوقي ةفيبعوبا ناكوأ|
 !نظ است تفقد ءامشالا عيج يف غلايلا وقاهت م جرافم ةقهاون نو ليلا نيمو هفلح نم قاهنلا
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 0 سمن

 .ةباتغا انالفو٠ جبر جبال قيمنا ع له ن | اييسا األ هكا رم ل ند نانو |
 ياللا شحوبا ل !اقأد ةرفتحي ربنا | بس عضوم رهماو ٠ اههئام ةرثكل كلذبا

 ام دعب كتوسهن الاجر راو هل 0

 ىّنلا لكوقاف نم متينغا تاسانكلل موقلا ةينقا نيب ةلاضفا

 اط ( سنلا يردوجلا نو) سينا # كنوباتخي يا ياَدبرمح قيرط * اهعماج ةجرمن ةآرملا جرم
 داطصيو هذ كبرحت مدي علطريغ ةناايإددصلا هبشي فسأو

 كلذب يمهسو دّرصلا نم برضوه ليقو .زتفاضعلا| .ةزكوو هركل لثم ةعفدو ألا ةيرض اًزهن ةزهنب ةزبع
 ةنلابلل لاّسف ساما: 0 ناسفين ج محلا 0 اهيغلإو كك ماما ينال عرض ليصفلاو |

 0 خي ناكملا سيتا + دسالا سهلا نب دسالاو | برق اذإو : يغلا لواثتبلا ضمن تالفو :برق
 واو ديما نشهعللاو 5- يا هيلا ةنم | تنبلإو زهان نب الاف.ماطنللَرهت لاقي ماطفلا نم دولوملا

 اوهنم لجرو: لاجرلا نم ملا ليلقلاو لوعفم مسا رببلا ٍقولدلابو.ريسلل اهردصب 0 ةيادلإو.ةزهانا

 اهترعت يا نيندقلا ةجاهجرخا ربا ن هلا ةدمل ءلانو عوم

 يفدلاَسَْتلا + ةلكأ ءاعطلاو ٠ ةعطق جلل كع ا ديصلاو . غولبلا ةبصلا زهان لاقي ةاناد ةزهانم ُةزهان |

 . عبضلا ليقو بنرالا دلو ليقو عبضلا نم هللووا امه لاقي .اردعبا ازهانتو .امنتغا 20 0

 محل لوكالا صيرخإو عيرسلا فينخحن أو |مهتغا ةّرهدلازبعن|و» .ناردعبي يا . !ذكترام

 ؛ةمعسل برتعلاوا ياو .ةسبم انه هدبة ريالا + عفو طرفا كحل فو 0 01

 ةدهج رهدلا ةخعو . هسارضاب ةذخا واةضع ةهعو ةلصاو 0 ميلأو مروا روفلا زهانو . لعافم 3

 لاق ٌيرهزالا لاق حابصملا فو . ةجاحلا يف ةعقوإو حاّمرطلا لاقرتبلا ن هولدلاز وني يذلا |

 | كدشب نم لوا هيج ىلإ نيثلاي شهلا ثيللا .+ 1 1 هبط دهان ح ناكرثج نبا ام اذا أ
 لد ضبقلا سبنلاو ةلمهملاب 00 وهو ةيحلا| مسانملا تحت نرص دق ىرذلاَناف

 نوكي ةلمهملاب س نلا لاقف بلعت ىكعو.ةرثنو م لنا كاذ راهن اذه لاغي . ةاهزلاو رْذتلا زاهيلاو زاهتلا

 ااا رضالاونانسال اب ةيجتملاب ا اللا هردق ي|١ !اذكزهنو.ردصم زهتلا *ه اهو ةردق يا

 شواهتلا + اَثَد لوهجلا ىلع ءادضع تشهنو ٠ ىهن | زاعلا»ي ذ ج ةصرفلا ةّرهينلا + دسالازهنلإو .ةقاهزو
 اذا ةغبع مم موق نم وهو سانلاب تافاخحالإو م !اظللا ب 2و مقار ءاطنأا قاعماو ةحلابلل لاَعفا

 نيدبلا' شن وهو. .شبنلا لاجا نم شهيتلا + هلهيجأ اةياسلا ١ موقت ثيح اهربظ نم رب ام هيلا مرا

١ 

 ٠ وهجلاو لوعقم مسا شويملا + اهنيفخ يل . مئاوتلاو ةيكرلا قنماند اذا
 هبال ةشهتملاو ا عم يا نيمدقلا شوهنموهوأ هن هنانسأ مدقكب هذخا 5 هس ةسيتو مثلا سمن

 ٠ 5500 رجازلا' لاق :ةغشج انالف ةيممإو هنتوا
 ظ ٠١ ةليشملا بكر ثرالفو .ربك لجرلا 15 ٍسرضلا نوح نينرق تاذو

 لك ةلكا«ينلاو . ًشيمخت ةّضع اتالفو.ةراعتسملا ةقانلا| 2-سهم نم تّكمتول سهنت
 يرطضللا ٌنيملاو رفصلإ بيذلا لّشهتلا + عيئاجلا .نسبفْلا باهنك اًيعري دن

 ةلشيت ىثنالإو . ةيقب ويف ةيفب هيفو وأ اربك | بلطا, ملأ غلاب هّدمو همحل لع ضبق اًنالف بلكلا سنو

 سستتلا
11 



3 

 ١ اب ولا عا نح ل 0

 لجرلا جناناو . جتنا نكلو نأ لاقي الو ديبعوبا لاق
 .اجياراص قيرطلا جتاتسإو . هنلا باطل يقو .كلسأ

 وبكم ملا ب: 3 0 كل رنا

 جلا + سّتتلا عباتنور هلا م او . حاولا قيرظلاو

 حجات جم |ولا ىيرالا جانلاو تاو
 :بصكو فرشا ادؤهن دهتيو دهني يدنلا دهن

 ضم لجرلاو .ةدهانو نيهان يف .اهيدث 220

 نع نوكيثناف ضوهنلا فالخي لاح لكى لع ىضمو
 .زرنو لل دمصادهتو ادهن وٌردعملاو راؤتدجلو .دوعق

 ادهن ناك ةدْؤهن د كيني سرثلا دعو“ امَّظع ةيدطاو

 ةهّودع دهان كيم يف. تدك ىنعمي ةارملا ,تدبلا

 5اس يا اوجراخ موغلإو ٠ برا يف ذ ةضهان ةدشابب

 ابياق :وا دام ءانالإو .اههّظع ةّيطنلا دهنإو :عباصألا/
 + .اًملاوا اًنزحوتم دعب هت جرخا ل كحارس 4

 همس لكجرخا ةقفرلا دهانتو

 ١ دهرلا ةنوجرخي ام مس اند 171

 ضع لعمهضعب ىف هيما برا يف اوكهانتو :ركذيسو

 ماده ج لعاف مسا دهانلا :ةدهاسملا ةبلط و ةدهتنإو

 ضيا دهانلاو .دهاوز جاهيدت دهب يقل ةآرملاو تاهل

 ا اه از ءاركام دايت انه لاقي .ءاهزلا داقنلا#دنالا

 ادلع ميركلاو دسالاو عنترملا ءيشلاو ردصم

 محلل | مسجلا ليا نسا سيرفلاو ززمالا ني ال

 جعار 000 نيل نم ةليبقو فرش

 يف يف ةيوسلاب تاو ةقفرلا :هحيزرخ ام دهنلاو ٠ ا

 ا ىأ ”ضوح د : ةفرشملا ةلمرلا هادهتلا حنو رفسلا

 داهتلا ةديقلت هلئإ دعب ضفي مل نالم 000 لان

 ّيرهوجلا فو .قيقرلا ديزلا ديهرنلا * ةغلابلل ل اع

 ا ئضا١ ةديزلا ةريمبلا اق نكي م اذا دوت ديو

 وا هانا غلب اذاف ا ا نا فارسا" لاق

 | م قيقد ترم :يعق هياء ترد ةفاثكلاو عملا ن

 هيلا ضوبنملا وا دوصتملا هيلا ةرول لح

١ 

 محامل سل _ ةمشسيسل دا رح سلا ادسسسس ل

 قيس رجدلاو . ةئنب لاسر اردت رغب 55-2
 أ .رهن دقف ىرج نع ريع يد 1 لمعت ةيرإلا

 ا اعد دل . هرجز لئابلاو . ةارجا نع م

 أ رفح لافي: 8 اًرهن ر بتي ريدو رفاحارهجو . ةيماع
 انتا د . ا غلب رفادكارهنا ربخ ئحربلا

 ؛ م ق ةريعلاو . ةلاسإو 0 مدلاو .ةنعطلا |

 .اطبا ىلا هنو كلارا او . اريخ بصيت م -رالفوأ

 || لئاسلا رهتاو . راهلا يف راص لجرلاو . لاس م دلاو

 |١ | رهتساو.قلطتسا ةنطب و٠ ةمد اقري ل قزيعلاو .ةرجز
 ريدانلا + عسّنا هيشلإو ا هار ذخارهملا

 راهتلا باحعلا روهانلا# «ضيبالا بنهلأو لعاف مسا

 | نم وا نيغلا| فورزغىلااطز ا

 رصِبلا ءوضراشتتا وااو س.ثل | عولط أوم

 الا بيرذملا ىلا صن نم عرق راف ةقارافإو

 باذع اكميجالو !تاراهت 0 الهنو رهثأ ج

 دلوو ١ موبلا ركذو اطنلا خرف اضياراقيتلإو ٠ ل

 ديف ةَرهن اج ليله انناو ىرابحاركذو وا ناوركل
 دودخالا ىلع رهتلا لطم عسنملا يراجما هما رتل

 اذكر ملا < تنجو ردا رجلا )اهله رو املا اراجع
 رم 0 هللا ىرج لضالاو بازيلا ىرج لاقي.

 راجعأو را رم اج لودجا قوف يف و ةيفاسلا قوفوه 2

 ظ رهينلاو . ةعسلإو رقينلا غي ةغل رهيلاو“ هوقو زو

 | يأ را 7 لجرو ٠ . عسأو ياه رعت : ضييبالا بنعلا

 زجارلا لاق هيف سخي راهن بحاصا

 رن نق ادايل تنكنا

 غدا دل 7ع 00 5 ليلكقغل امرت راب 2

 8 ؛ نورا + ةسلخمإو ( ةوعدلا رف

 ندب ىرق كالث اهضنو ءارلا ف 0اس

 .رينكلاريهنلا هنءاشو ناثدلحم نويرهتلا# ذانغب

 »؛ ةريزغلا ةقانلا ةرويتلا د مرينك يا ريع ليش لاغي
 | 5 |[ ليلكة لابسه كرب رامتو٠ ..ليضنت مسا رهْثألا

 اك ا

 .ةمد 39

 اكسو



 نانا ديرب لوقو . باهتنالا عضوم ا باهتالا ةامتلا + ديقانعلا لكيم كا ىلا ١
 ١ ةوزالا اهنيك دنع به . انملا اهدوجا ليخمإو ب ىمت جا( ةلملا.سومانلاوخن هيلز ليصل هللا

 1 ضرالا بتي اةناكودملا رئغكلا كحال دارا دب ناكيف كال ا لرنلا ٍنالصتوردصم يتلا

 لحما بولطملإو لوعفم مسا بوهنكإو .روذع نبت اهيف ةيضح هينا |
 ا اةواعالابلا ىئيامللإب اولا تايغ رعشلاب صاخْنْوَلا لا
 جهت ةذحاولا : ماكالا نيبرتكلإو لدرلاو_ر ضرالا مجح ةبس ةيمح تامضانلإو ياو ةقغانلا ونت , | ٠

 :واهح نم آلام عجم نم ثي دحأ ينو. ا نوع كلا ىيسي ةفارحنإو ةد ١ او ةحتار ١/ وق لدرملا

 ريهبلا + موج اًضيارياَتلإو رباه ةيس هللا ةيهذا بلاط مانو ةيسزانلاب ءاوخات بيعت كولا
 ك الخلا ىلعةفرشملا و !ةلؤزجلا ةليو حلا ربخأ
 ةرسلا ةليوطلا ةنيفسلاو رباط عْوانلا - غيم ال نر تيما ردقتلا نيل كيتا! |
 00 ااه لاقي ةنرعلا يرمل لافضل

 1 لسا ةيروشل ,ةلئهت لجرلا لع ا ملا عزو: الا ا ا

 ش 4 29 ةيشم ةلبهتلا *ةليه زوجتو لب 5 * ةذاش هله ا كونو ةءوهنو ةءامتو اند 1 |

 يكب لاجدلا ثيدح يف يذلا فو ةيضفلا رمالإو ةيضني مل ةابعا محلل اهحا دم ديت وهف . جفني لا

 1 مالا كلا باوطلاو تبطل وهو ليلا
 تاهنو ع ا دسالاو زاك لجرلا تن |ةيحب ةبجنو ا ؛(ةهجخلايا) بهتلا بع

 مساتهانلا *«ريئزلا نود تيفينل ١ليقو .رحزوراز بلكلاو . مهالكب ةولوانت انالف روتلاو ٠ ةنخا 5

 ” اكنالإو راخرلاوقامملا كالا + : قلتو لعافا بجنب كبلك حل 11 ا تح كيردحا
 اهمال سيحل تلا اًنالف موقلإو رضحا هي ةاراب ةيهانم ةيهاث ب سانلا
 بانكلاب فيد ةزتبع ا ديلكتزالف رت لج .ءرلا تإ و. هذخا ببنلا نالفاو .'مهالكب ول وانت

 يشملا نم برص ةرهتلا رثبع ٠.١ . لالا انيذ بنا لاقيو.يلعزاغي ايهم هلعج ةلامأ ظ
 اهيا فوغ مباتتو رب اجت مح 3 لجرلا م اًرغك اهبئاوقب انه: تذخا ضرالا الا تاتو

 ٍ ثهييو نمعلا نم وبري يآ 2 : الجر كيو كؤتسلا طوشلا ئسرفلإو .ءاش نم هذخا سهلا اتبب
 هنو ادكأ رمالاو قيرطلاو .ةةلخا [هكك يقي بدلا لا نايا يم
 !ةكلس قيرطلاو. ع رمال ةنالفو ٠ عضو | نمييرص اًضيايمملإ او ”باهنج ةمغلا اهرب لاما لغأ |
 قيرطلا ت1 :+ ىلب ادث' قاب عقار جتننو ال بونلا ثنو ىبيملاوأ ىبتلإو ةبهلاا + بها ام لكو ضكرلا ا

 ئابارمالاو 0 اجلال مزمل "اهنا ةمدخلا ذدال ا لاا زعل 5|

 راس ةبادلإو.كلل ةعججن١ املعلمعا لاقي .ةحضوإو|سرفلا بهيتملا + بهنلا ريغكتلا باّهتلا + بوهغلل |
 مب ةرالفا لاقي. جنن ةلمج انالفو.:ترهناىتحا  ءارعزلا يلا نب هدا لوقو. وذلا يف اغلا |

 ؛ودلاو . ةتلخا جنونلا أإو .ةجمنا امينردا اف قتلا بسجل يذذ عض ثعم تحيض دقن بن |
 ساما ينب دبع لاق . ىلبلا يف. ذخاوا يب برشا ةنايظور است

 اهلي قبطان رمال اةرودح ذمار ارملا ليقو هدف ةعقاولا تن | تناكناك اب

| 

 أ
 ا

22 

 010 اق 0
 م

0 



 وأ

 ا ٍْ
 ظ يللا, زلت تسد ان جدلا رض شانيرصلا كالت . مالكلإو ثيداحالا ني ا

 5 دعي الو نحوه لبقو ءاّضيا جدؤمنالا لاقيو هركي ام فشكيف مملع يف موقلا يطل 3 ا

 تاجذوفإو تاجذومن كاانلاواوهيلا لوقنلاو ةنع لوقتللا ةهرك الاول ْ

 اس يا .جقؤمتلا ةلومملا +اهريغب قا ةراشالابىاةرابعلاب شكلا -- ا
 ا ا اجلا يغب هريغو لاملا ىّث |*ةلفلاواةلمفلإوعودلا هينا. ملا تنّويوهّرلاةمتلا ||
 || عنترا رعسلاو باضخإو ٠ يواولا اهكرتكو دأز (علاي) ةعربطلاو ةوادعلاو نازبملا ةجضصو بميعلإ.ةنايخلا ةيبشلا ||
 |! عبشاو اهعفر انلإو . هيلع ةعفر ءيشلا لع <يشلاو.الغو ةدحاولا احن وا صاصراههف ينل امها رسال سولو

 اا 15 7 ءاهووشوا دوك ا( مال ةلطار ناك
 لا عنترا نالف ىلا ثييدحلإو .ةارتال ثيحب تامو ازروتلا ب ةيطنجاو يشر وللا 0 ا
 1 زعو هيلا ةعفر رالف ىلا ظميدحلا ثرالفو ٠ يزعو ماسلا لعفو لا نم ناسا ةَميتلاو يتلا + ةانلا |
 | نمو . هيلا ةبسن هبا ىلا لجرلاو ٠ ىّدعتي الو ىدحتيأ ساوسوو ةباتكلا توصوتكرتما اضياةمئمتلاو.غاف جا |

 | هدارف هيمي يوارلا لاق اذا تي دحلا لها حالطصا بيوذابا لوقو مالكا

 داز ةيفت هريغو لاملا ىف 00 هلال كلذ عفرب حطقإو نجا +شج هنكيف بباتم صناق نمرةميغو |

 لام ضورلا فروا تم بكا انام راحو هطلت لك ٍرتو ثوصداز [ةيصالا لاقأا
 ارد اذا امنع ثيدحلا ثبت ةيمصالا المخ ّدشا ةنال لاق ٍصناق ن ء.ماهو ركتاو ريكا |
 ذاتيه مدنا تق عل ةصاو يا حالصالا لاق ماعلا هيما + يشحولل مهم نا نم يقلل

 و لاملا ىنإو . داسفالاو ةميفلا هجو ىلع ةنفلب "نهج

 ثمي دحلا ى أو .لعتم مزال . داز يا وه ىناف. ُةداز هانا كارلا جيرلاو 0-2 . رو شقت ورشا 02

 ًابمذ مالصاف امر ديصلاو .ةميهل ا هجو ىلع ةعاذا يذلا رثالا ممينلا +: ةباتكلاك أر ارنا ويلع تكرتو ةنطخ ا ا ا
 | ليالا تفر .داسلا باب فيس ما عجار .تاف ةنح ىدي ضايب مّ ماو .بارتلا ىلعيرلا طخ 1
 | .اهدعاب يعارلا اهافإوظيقلا يف ًالكلا بلطت تدعاب رثالل منيا ميدل + ةميسُي ةةدحإو بابشلارفظب|
 | .رخآر حضوم للا هدضو٠ نم عفتر را وابل تو ليعتست ةماولل 2 م ل مهتم بوث ل «روكذملا

 أدم ليل طبل ال نال ينص لوقو ةيراج اولاق اه رو .اًنيلعلاًريغص ةيشو ناكام ممل
 هبال لا نك عي هنطا كانا ناو لابلف امريضصتاضالا 0

 ئلغتلا لاق. قا د + ىزتعا يي ةريحلا هبش 10 همن هب ناك . اهيمن همني لجرلا هن

 ا انيف ءدشلا لاك ةيفاقو +... | باضلاووتكو تلق ( اولا ا |
 يانب ايبا اعلي والو .*«ةعفروةدنسا نالف ىلا ثيدحلاو . !ًدوسو ةرج دازأ|
 اي ناسا يمرض نر جفال ل تافيرعنلا تال هر عا زمشلأ
 ياوحاو كل كب .اهتيلإ كوت مدة ترانا عج اظلم ةيضني مب مسجلا

نارعءاش ن نايمانلاو عيمج تيس سيل ةناف نمسل | امأ ٠ مرولاو نيسلا فالخب
 | يابا ءرذلاو ةوعيمللا اهو 

 ىلاعن هلا قلو . كن هل ١ اهلعف يقل ا ولا او يانلا فوم | لع نئيلف مرولا اماو ل 4 فاز ولاخ ا راطقالا ا

 |. هلل ١ ةيمانب !ولثمت ال ثي دحلا ةنمو ٠ نوي مالا ةيعيبط قا



 لغ

 لالا ياسو مرا لا 5
 ةرحو داوسب ةمح# عيمشتلا + ةرثكلا لاملا هدف |

 ”نّولتم رغيمت وذ يأ قتلا ع لجرو ' 5 ١

 قفا ةب باكا اكلات اهتمي ةنيع قف

 | نكي مل ةلخغلا تنففاو. 0 3 باكل

 هولا ةقمسلا» وصلا اون اعطرلا

 .قيدم بطر# ا ا ناتنالاو
 نونة |

 : نكضيرخشلا هل < م المت لمي لجرلا ل

 .رلا لقو'

 لاو ءادتعلل ةكقلم نه هلم لجرلا لإ ءانذع ا
 لون
 *< ضعب يف مهضعب لخدو |وكّرحت مونلا للخآو؟ مم نالف ا

 لمانلا ثّنّوم ةلمانلا * مالو لعاف مسا لياثلا

 ىلع صيرح ناويح ميلا * مخ دقو لمعلا# | ةلباسلاو وأ

 زيلاهدو لزأ تابهف ضرالا تحت ىرق خت هانغلا عج

 كلا وءاخدإ 0 اهنا تمسست ةةالو كركر
 نرسم وريغل سيل 6 هل هنزو ةفخو ومدج ةفاططل ك2 عضوا ا
 كر وك عوامل قائلا يوت ليقول

 ايفو ير < المت لمي لج

 :لامنج ىننالاوركذلل ةلمتو ةلمت ةدحاولاهئاوق ةلقو

 ليدلا نموثو يسرافلا ّرذلا كروت اولا

 لعب مسي انباضي | ةنمو . لخغلا نمزركائزلا ةلزنم

 ةيشب دعا 0 ةمالتم كنز ل كس الأ

 |ذ ناّدج لهلل ليق ٠ لفغلا
 لوتس وذا 6-0 5 نع ناسك سل |

 رعاشلا لوق نسحا امو .نزام ٌرمإو ةبون ٌرما ةلفل او ظ

 0 ىقلت أب عدقا

 اولا نتاشلارووعلا
 اي ا لبقا نأ ||

َ 
 .لا يف حورق اًضيا لمتلاو

 010 ”ةليت ضرإو ليت" اكم لاقي .لفلا

2 

 0 اربدم ع

 |ر مدكلا |و مامنتلا لوقلاو . بع
|| 

 تفينعتا القت لك :ناكموف ةتسياال

 ضبا ليتلإو٠ دة ذاحوا ةلعالا اًنيق ئري ال عباصالا .

 سي 00 نولوفي دلو اذا ةلفودي يف لك ّئصلا
 2اس وال 5-6 11

 5 لاتلا ةل>او ةلمتلا + ءيغلا ىلع

 [يف حورقو ًاظنللا كلازرعشالا قف ةبلفلا فاح قا“ قشو

 مرو قارتحاو باهتلاب دسجاب جرخت ةرثبو بنجلا

 أاهّمسو 30 عضوم لإ كو سيلا 5

 ل1 لجرلا دلو, نا نسوحلا لوقو: .تابذلا ةابطالا

 رعاشلال اق. موسعا ا ايس ورك

 ردكم ىررعارع انما ةكعحإلو

 البلا لع ةطضفالانإو مارك
 ا يار ل وذ سرثو٠ نكرم غب هامل ةّيغ ب ةلمملاو
 *مامتلا ل املا + ةييغ ةميفل | ةفاثم هليل .ةكرما ربك

 عسن ةزيهلاو ميلا 500 نيفرماجعلا

 ||لصفملاوا عباصالا سوؤرو |ةدتعلا عباصالا ن نم تاغل

 لم لجرو ٠ تالمنإو ليات جرفظلاهبف يلا

 .مايلا ليلو لمتلاورصق فايل نبلغ ىلا عباصالا
 ةقرال لّمناو . طخلا بزاقنملا اوان دركف لكللذ

 وفر ةطانال يلا ةلجتلاو.. طخلا براقثملا وا بونكماو

 وك ناكل ناسا هاكات ناكم
 لغل ١4 راضا يأ. لو

 0 يت

 فارشالا

 0 اس م ناسف

 كسملا 0 .بذكلاب 4 هك مالكلاو٠ ىرغاو شّرو ٠

 لععاف مسا ثءانلا «ةكرححلاو ةحئارلا تبلج جيرلإو . عطس

 ةويجو ةكرحلاو حمو ٌمانلا ثئّوم ةمانلا * < ماعت ج
 ظ نم هيلع غي ام يا . ةيّمان ىلاعت هللا تكس او دتوشلا
 ٠ ملا معلا نم لس زخم 0 ةكلمأ يا هتكرح

 8 ماستلا* 00 2 َنْوحَت ج مانلإو ردصما

 أرز ل تانبااك#قروو ا 1 هك عنعتلاك |

 ||كلذب مش: ةحئارلا ةينوخا ةيلطع 2531 لاك

 املا اًضياارانتلاو.. ةمامتا ةظاولا حتا ار عوطسلا فذ

 ا



 5 همضلاب ةقرمنلإو قتلا قرأ ا

 .لحّرلاقوفةسننطلا وا ةرثيملاو ا اهياع كنب ةريقملا| ||

 20 نب نامنلا ئدنكلا ١ىزيفاا

 هدف ةئياناكلل ل
 سو. راس لجرلاو . ةمثك اًسنهت ةسيفد كسلا سَ

 َسمانو ٠ ةسّبلرمالا هيلع سد دسف اسمن سني نمل |(

 اةالخوأ ا ددرتفلا يا سومانلا لخد ةسمانم دئاصلا|

 سبلت رمالا سمت 1 را مونلا نيب سمناو 5 ٠

 ادا ياض شؤمابلاةيرتشإ اسال لالا اا

 يحولاو ريخلا رس بحاص وا كرما نطاب ىلع علّطملا
 فو قذاحلإو ربكالا سومانلا مسيو لادبجو
 نامت انو ماملإو كيتفلاونئاصلا جزرتقر ةلح د لالا

ّ 

 نم ةقريدلاو ١ دي ١

 0 سي هاونجدسالا ةسيرعو الاينحالا نكد | ا

 هيمحي اهةماعلا تنغو .نسمؤت'|هينانوي,ةعيزرشلا انا ||
 ةيسومأنلا 4 ةنمو. ضوعبلاو هفرشودتيص 0-2 دا

 و اوس مرو ةنم ةياقو ريرسلا ىلع لمي قيقر هبل

 0 يل م06 أ

0 

 هج

 فار ادجنلا از اهمال نيام

 نيلجرلإو نيديلا ريصق ناويح وه "8 نك ١

 ليقو : اهلكايو:تايحإو رافلا ديصي لوط هئثذ فوأ |
 ايفو .٠ سومت ج سرع نبا وه لوقو .نابرظلا وها
 .كفيئاشبلا :يواي هولا نفت يل و3 ريل لسنا

 507 .قلدلا 4 ! لافيو سراف نبا لاق لاق ابلاغ

 اهتاما امرو اهيذؤتف جاجدلا يف دلوتن * ماوهو ردصم ش

 ردكالا سمشالا *+ مالا سانتلا ف 2 ةدخاولا|

 يالا .سمن اطقلل ل !اقيذ :ةنمو- خشن جداسف ىنالاو |

 كلادكلا لاق: نيزمانلا الهال اةراسملا |
 ارذنمو تضرع نا اديزب غلب 8 افعال

 انليلملا يفعلوا

 1ك ةااسإلا فالي

 زجارلا لاق. ةفتن اًصايْنتو اضيفت.

5000 

 عيب ااهنلل سوال نارام نمل

 5 ف 7 0-2 0 "3

 ةطخ كا شع 0 ةماعلإو »سا هنذأ يف شق ل

 5 11 دوسو ضيب 6 ردصم ا 2 .

 ْ ينولا تيووعلا موو هنزل لا اكسال ع

 || ضينالا < كس دسم » دريغو

 ا شون جداشف ىتنالإو محلا وذا

 أرعشلا صم#ةغنت اصمت ةصخي تنلإو رعشلا نصف

 ا
| 

 د ١

١ 

|| 

١ 
 اصاوصو تسبل دق اهنيلاي

 يوم

 اهرعش يي تصختو ٠ . علط تينلا ضف

 |ب هاا ةنيرملا ةصمانلا

 ةصيئتملاو ةصمانلا نعل ملص

 1 2 د1 ا

 |ةا يح ةقدو رت

 000 1111111110 قابطالا
 دو يفوعتلاو ل ئدابازو ريفلا 00

 | تبن لك 1 دلك | اهاوفاب ةيشاملا ةعصغ امتبنلا

 ا . سير ىلا عالنار لخلل
 هيلع ةلد اطيفت ءيغلا لع ةل طم حطم

 ا

 هلا ةكراب كك عامها

525 
 اس اعؤو ططتبلا نم

 ||| لاقي :ءيغلا نم عوتلاو
 |جدوملا اء حرطي فوص نم بولو ٠ . اذه طع نماانم

 جست شمالا داكار ولالا نم نول وذ

 50 طابو طافا

 ًيلاغلا م لا يو
 امد و١ يبصلا خوفاي نم: نم تل اما 3

1 

 0 م شارف ةراهظ

 فنصأا إو بص كاوة ةثب ررطلاو فنصلا

 أ

ْ | 



 3 رغ

 ىربالا وبا ةتيكو.ةرومثو ةراعنو راعين نو نفد | تمم عاربصا تمهذ يتلا بالا هكا + ملا جيرو

 1 | اح لهج وباو ةدعجوبأو دوسالاوبإو| ”هفانو كان اهدرفم . هثنلا يف ميت ةغل يو فعضلا |

 ١ | ا ورمج وبإو شاقر وباو بعصلا لق( اي) ةياكين يني د ودل! يور دعلا 5

 اقرا ار ماو دربالا ةاليعتتكم .ةرغ ىئالأو . سرافا الا. 4 ٌؤدعلاو كان وهف هرهقو هيف أو . جرجوأ
 | 0 ا يازلا اًضياريتلاو افك ءرذلا كو .افايضالاعركتو ءادعلا يكتن خل اوبا
 ]|[تيريتلاو ٠ بذع ريغ وا ناك ايذع عجانلا ملا اهنانجالو كمال كيتدلا تاسد لوقو

 !!لفملاةنمو ٠ ميلا نب حرمت ديلا ةبسنلإو ةليبقوبا طساق ارو ”منا ليقوردصم ةياكيلا +« هل ءاعدوهو اكتم

 اةجاحلا بلطب نا. برضي مطصي جرفلا كل احا قسا ار يغلا باضغاوب دّصَقُي ةكرحو المل نودلوملا العتسا
 لات .ن اكن ول ّيا نم ةكدلا |ةّرمنلا انهنةداختسإ ا ا

 انعرمتلاو وكت اوم راهم تاو 2 م

 || لعا مقري دادعإو مرتافد يف هجوالا دادعار انا ١ لجالا يتاريرا 0 ارفلا لاخي ْ

 أ نواوقيو .اهري اقم ا اماينيك ل عتل عئاضبلا لاي لح وهو ردصملا لاععا لع دهاشأ
 ” كا باسعو .ريتلا اهيلع مسر يا ةعاضبلإو رثاقدلا م 0 * كّليلاو كالا كللت )ا

 نوبرضي ةدئافلا جارنخ-١ يف ةنوامعتسي انا مدع ةكلن ةدحاولا ردرعرلا وا(بلدلا جتنا

 ١ مث ةنيعملا ةدئافلا ةس لصاخإو م هيدا ولالا فيعضلا لجرلا ليلكلا كولن ا

 ا دل نيكو لصاحلا نعوم نتيلونم قونيطقب | تلا صراتملاو < كاتحاع ظ
 !ةبولطللا ةدئافلا وه جراخلا نوكيف ةنسلا مايا ددعأ : كي ال تان تنتلا - تف |

 !ةينايلاطيالاب ورهون ةظنل قرم كلو اودخا دقوا رغب لعل راد هكا ودير هو لايف لأ

 | سلا داو لدولة ساباسرأ تدلل اع راج باحات .ةتلكخ الوب بضع اين

 || .هرلس كر زيت مترك لخلا ىفو . كيت جباحسلا رفا .ةقلخ ابو بضغ رّيتو لجرلا رم + يلا
 اأأ| تحال 1 هعوقو 0 4 كس ا ملا تا ![يف ددع نالقزمتو.: 0-1 ا

 اف فلاشف ةريولاو عال اًضيا ةرينلاو ٠ ةليافع لاق. ديادا وفلان 0

 1 ام تفاوص مهتلتمأ ةدررتوأ 052000 ع ا

 ||| ايسسحلا نمو ءاملا نم يازلارنيتلا كامن جبارعالا ادقو ان اح |ورّمت ياا رسل 0-0
 || # بذع ريغوا ناك ابذع عجادلا هلا اونرتزز كلا | انالنتلب الزملا فال . يع اواييعتو 0

 لما نمو عا دوس ىرخآالاو هلضيي .ةرغويف امرمثألا يذلا ةاشاهيف طب رن 2 ةليصم ةرمانلا# 0

 ا لوري باجلؤي ذكرزربتلا .ةيث لك لل هعيلإو | <بس كلا هيدا ةجل اهيف لسع بيل الك ال ةديدحرأ
 'ء ناك نول يا ىلع ىرخا ةعقبو هاضيب ةعئب د ا واول ؛ةرمانلا ةرئمانلا# مدلا نومانلال|

 ||| رونلا متاوق ىلع طوطخ رامثألاو .ثون جد هارف ىفئالاو نونلا جن عم ممل كتازوجيو مدارسكو نونلاهتيروتلا |
 || هيلا ةبسنلإو برعلا نم نطبوبا زافاو“ ينحولا انت هل ناكر هقطك ظربكا|

 ||| قرفملاكراص ةيمشل اب ةنال ظفل ىلع يراصناكيراغا الط داك ليام خا مل موش ن1 ءردضا ةناالا |
 هرا ست

 أراغإو رغثا ج هيف يتلاردشللوب يس اًفيبو اًدوس|

1 

 1 دوا بالا نار عب -درغ



 الكر. ٠ ةلزأنب ةباصا ةضق لكي ناوين هن لكبر . ةباهفأ عجارلا كلو .هننارّشقتي يذلارمحالا لجرلا كنا ١

 ةباصا هب لكك + لاكدلا ليف الكت لكني لجرلا سطفا يانعكتم كفنإو :هئارو ىلا |
 أأأ وا ذل ةربح ةلعجبو هريغ رد اًمينصوب عصو ةلزانب أ لدعو عيتسإو ةنم فنا اًْكَت تكي ةنغ تت ا ]|
 كميدخحا ادد ةعفد ةلكخناو .ةلبق عدا كن 000 :ةنع عطقن | ينعي ةعطقأ ت ثيغلاو 0

 ا هيلع تعقو أ ععقدتال يا. لكنت الينل ! هللا ةردعرضم اموي راس دحا ةفكت امو ٠ عطفنيال يا تاكتيال كنيغ

 || تلكت املاكتلا ٠*نايجتاو فيعيفلاو لعاف مسا لوكانلا . فكتب الربو ا شيج ل افيو.ةعطقا ام يأ: 2
 || لقيا مخلل راقب اتا إو دا راع ناو طفلا سكت . ىصخي الو عطني الو ةرخآ غلي ال يل[

 0 ١لاكناج ديدشلا دينلا لبس ناكم هي ةضرتعا ُةرثإو ٠ عبصاب هدخ نع اع ا
 |ةروس يق ةنمو٠

| 

|: 

 ظ
| 

 اي لاب نه برضو ٠ .يجو الكا نيدلنا ليدل يا نينا يدويا نضام م الط السا ١

 ف يا سلكي ةنإو انتل ماجيلا ةنيادحواكيسالا| | دبلإو رت ةنمقا عنتمإو ةنم فنا اكن فكي نع

 ||( برجا ئيونلا لجرلاو ول دلا جانع لكّتل إو. هدا دعا ب | ٠ةف در + عجواهباصا

 ||| لع لكلا بجي هلأ نأ ثم هءدحن] ةقو. دب ديبالا ع ةمّرن ةنكلإ ا هكلش | 5

 ||| يونل | سلا لدااتلا» ّيوفلا لجرلا يا. لكنلا !وفكانتو . ةسّدقو ١
 ةلكنلا» اهيوبشو هيكل كييف ةغاوش لكل ةنإو.بكجملا دك عي وقالو ديلا 0 ل
 || اب يا ةلكنب هامرو . ناكأم انئاكةلريغ هب تللكت امأ ل اقي.لاعةئلاوأ"" كفوا نر اوجرخ شوفلاللا

5 

 | امانا < اخ هب كلكن امو نيصلا لكيلا دب هلكتي «تكسا لطم و ةانه »برضو كك

0 

 دّدش نرغلا لعو 0 رالاككك ١ عضانسو نك : ىعجرتالاو.ربكسبلا لخرلا ككجا]
 ْ اننا لع نكح اهكَت هكديو هكدي هيلعو هل ةكت دا دوا ريعبلا يفكت يف مرو فاكتلا + ارابكتساو ةفنأ
 | | عاملا ناتو جرخاوا راغص دّدغو ردصم فكتلا# :اعي رذ العقالتنو اهقولحيف

 ١ ةافشت ردت هكدا ندا | هتكَلا عجو نذالا ةمحشو دأرلا نيب يلا لصا يف ١

 ْ الجرفسلا تلك ينا طتلقف | نيب نع نانم هزبللا ناَمقَكَتلِإو ناَتتْكتلإو ناتتْكدلا
 | مش اًهكن ههكدي هيكبو ههكتو ا: اهدح دش! س غلو | ككتلا ةدعإ اراضي ةقكتلاو+تافكت جاطاءشو ةقفنعلا

 * زعاشلالاقو: .هف حرا موو: ,ملي ةيحانب عضوم نكت تاذ *ةروكذملا ددغلل

 ا .هنم تدجوف اًدهاجم تنك فوكدملا#ةناكينب شيرق تمزهف ةعقو هب ,«ناك تفك
 ظ ٍدهع َتيدح تام بلكلا جيرك ظ كلا

 ا

 | 30 ةلكذلاو .ناسنالاب لكتب ام لكتملاو ناك غلا وبا لاق
 ا اك يباح ثمعو عقاب ع افاكتنا عجلار بلق لايام“: || ١

 ةحدافلا ةبيصملاو ةيكَتلا ةمكتلا كت افاجبالإو وبللا يزعتلا دعب

 بقا مهجن ترينت لوما ل لجيل هك | نلصا ليعلاو 2200117 غلا ل اع كن

 |تبصا يأ هكتت الو تنيه ناسنالل دا ءاعدلايف لاقيو كبوت لكني لكن و لكسيو لكني ةدمو علت

 هرعأو هقحر م ةهكدتسا < رضلا كباصا الو اًربخ| نعو نيميل | نعو ٌودعلا نع لكن لاقي.نيجو صكن 1

 | | هللا ةهكنلا *+براش ريغ ماوه براشا ملعيل هكني نا اًنيش عنصي نا دارا اذا لكن ديزوب ! لاق ٠ باوجلا
4 
 ةهلط 0

111 4 



 3 نكت
 كنب ةلآ شاكشلإو ٠ رومالا نع بالا شآ كلا |لفعي امركذ 7 -لزاوبو لزاب لنا عيدا ريغل 1

 شيكأتم جا ساّمسلا# :كل |وهويس ر اوفو سكاون الا هيلع عمي ملفأ

 اليكتمو اًضْوُكَنو اضن 1100000 االاو ساكنلا سكنلا 4

 عجر هيبفع النا صين وف. إو ”ننع اك كت دشا يثو ةيناف طتسي ىتح هتطتس دعب لجرلا ٌلتعسي|
 لافنالا ةروس ةيسو .اراعو رك قولا ناك درعا اور اهواك ع2 وو 2و هل ياتو: -- |

 ل ىارتهلا ينم هئآرو ىلا عجر يا هيبنع ىلع صك ةلقسلا مؤلعا لفجتف هقوف دكني مهلا ل دلاو؛

 * ةييقع بع عجر لجرلا صكتتن إو. صكتي دلعج هصخت »ن لجرلاو بيع وهو نصغلا ل
 ىغدإو ردصم صكشملا رسكني لصنلاو ٍهيفريخ ال يذلا ةيئدلا فيعضلا
 ليك انيدع هيد لجرلا نيك نعمل ل5 والا نم نيلإو ان ةيبظ لممتف ةففسا
 لح لطكلت ظيكنب لجرلا لغكتو . هلبغ) ةيجاخ عا حونشلا نم نوهزلسللا كلو . ساكنا جركل ةراغ
 0 000 ؛ هتجاح يف اكمام كش نسكت دا + يكانأ هدرز نخب

 | تالا تاس لعرااكعر 0ايام هللا ةيزراطسم ظرامحت ةناللفاود 1]:5ل]
 اكل افكملا + ىونلا يدنا عبلعو ٠ لخم نالف لعو | ةباصا نيدلوملا لوقو . اًضضياسوكتملاب مسيو تح

_ 

 اهب ش

 ا كدعل ضرما دؤوع

 نكمللاو ركود ام ادوحا هيج ول هاذ يل سيكنا

 ىرج اذا هيداهب الو هسارب ومسي ال سرفلاو لعاف مسأ
 قوم منا نيكل لعلا قيطط ]ل ىاذلانراءاتعض
 يذلا دالوالا نمو ضرملا ةدواع يذلإو سكت لاو

 يف لي رمي هدا نسكولقو نبع اجر يأ
 ي اًسوكتس زارنا زكياوان اغلا قلاع بنولقما|
 ةروسلارخأ -؟نم وا ةئافلاب منيو هوم ا

 ةلجقل او دهجلاةظكشللاو ةظكتلاو ا
 الدر رأاةنع ةلعا اًدكت ةدكعيرمالا نرع ةمكن

 ربظب برضا اًنالفو . لاجتإلاب ةصقن ةمّكتو :ةعفدو
 .دضةاطعا وا ةنع ةسبح ةّقح اًنالفو . هربد ىلع همدق
 لك ةلز الح فهاقوج اءاكشتو اكن :ةيشاملاو
 نم يو . لاز ام يا ةلعفي مكن امو . لكن ةجاحا
 |لهذ يا مكن نعا يردا امو . ةصقانلا ل اعفالا

 هتجاح نع ةمك مك 4 ناكامكت مكن لجرلا 0 أ ىف ل والا ثور كم اهالكو ٠ اًبولقم اطوا ىلا اهآرقيف
 نَعو . هايعاو ةعفدو 59 ياو .لاجإلاب ه هوك دوسالار جلا ملتسي نأ سكنا فاوطلاو.ةييلا م ا ملعت |

 يذلا لجرلاو رمحالا نوللإ عكنلا م بق ياس < ةنال كلذب 5 ,نعدفابغأ

 ' ثوفرطلاكةسبنو هما ةمكدلا# ةرمح ةداوس اغا و ينلا ةسوكسنمسوقو .ةنسلا وه امع
 . ةرمحلا ةديدشلا هافشلا نمو + ءارملا ةآرملا 6 ٍ لصف

 تونا ةمكير هننارسنع يذلاربحالا ل جرلا كلا نم اهبف ام جرخا اهشكنيو اه كدي ةيكرلا شكت
 ناتسبلا هيد عيصاؤدق ىلا اهسأر نم ةلرج ةرهزا نكمي الزج ٍلعيف لجر لوق 3 نيطلإو | هع

 نأ قبحا يا .ةمكن ةمكه لجرو .اهب غبصيزورفاا لاق. ا وفل | نثكتو قويا 0

 ركو اوس طلو حربي الف ةناكم ا .ةعمل هنمو ٠ ايفا يأ 211 كسلا

 لمست امل يكتب

 او فزني ال يل

 نم مسالأو رمحا رج رثو فنالا فرطو ىواقنلا .ةنم غرف عي ١ نمشكنو ٠

 ةنكتو ٠ ةرج هداوس طلاخب يذلل عكتلا لجرلا .اهلقو اهر 0 لا رك فرب تامل مشل
 5 ن ج ةريصقلا ةأرملا ا * ثونرطلا هب هتك نعم ةيكرلا شكتنا + : اهفكر لوفي مضعبو

51١14 



| 

 ذل قلو لثالا نم نبللا تازيزقلابكنلا + دلك
 عضرثامالاهبلراكيفلو ام قيال يتلاو دف اهبل
 ىَدك + ميو ءاطعلا دلق اضيادكتلاو هاك ةدحاولا |
 رسل ريما دكا ب مو .رلاب ميكتلا طارقبا ةيدمأ
 2 دروكتم هال ءاطعو . ككن ج هادكت فقتالعأ

 ل ا 10 '

راك ركب ردالا كلو ةفرعإل لجرلاو ا
 ه«دتشإو بعص 

 |اسم“ ا ةلعج محا 0 لق داخل

11 

 ا 0 هر اا ١

 نالتلواو دلع اي اؤلقو 6-2- ا
 ا نمالاو ٠ لهاجت لجرلا ركاذت 5 هندحاوت رغ راق ا

 .ةلهجرمالا ركتتسإو:اًضعب ميضعب ركتاو اوداعت مونلإو |
 ةاهدلإو ردصم ةراكنلا «ةيفعسإ لا ركتتساو ||

 ٌدِشا امتل اني ٠ ةنطفلاو ةاهدلإو ردصتا كتل ا يةنطنلاو

 ديلا تالا, ركن وقيل ةنطفلا اه دلو ردبصتل هلا

 .راكن | ج نطف ف ءاد يا نو تركت كت لجرو .خ - 3

 ةطقلاو ةاهذلا هابل «ةنطق ةيهاد ||
 رك نالف ىنمسإ م.ةركترحدلا نم ميياصا لاعب ا
 ةالخ ةركتلا اد 2 ىدلا بيرش ددع ةلهسب ام اًعبص يا ْ

 جتوأ مد نوم جارتملاو الوحل نم جرخي امو ةفردملا
 ةلاموةركن رالف كارلا :رحزتا نم كلذكو |
 |وهبجي عتباش ملا ١ لك ةايغلا دنع ةركتلاو وتشمل عف

 م ميل عضو 7 وادازفالاتعلاب ديتس راما

 معا :ركلاو. تارك ج ةفرعملا اهلاقيو باتكو لجرك |

 ياك نضر م يلةرك

 ره كالخأ

 ا ىا 24 ةآرمإو كيلا ا ركل 21

7 
 .ةيهانلاو مام

 تب نس

 || عون نيمجتلا دس راكلا يالا + ركتتلا نمسا رتل ال

 |ةعزاكت الاو.رارقالا الخ » ءايشلا دنعاو؛ ل اضتالا نم

 | ريكتلاو كل ركدملا عم قلما مالكلاوه يفاعملا لها دنغ

 5 لوعفم مسا رّكتْلِاو . فيرعتلا فالخ ةاخنلا دنعا

 . هده فوردلإو لعفوا لوق نم هلا ضر هيف سيل

 ادركتم لجرو ٠ ت اكتم جرككلا نع يي ةنمو

 نيندحلا دنع ةسركملاو .ريكانم جطف هاذ يلا

 اجرلا هب درفني يذلا ثيدحلا

 هال ةياور ريغ

١ 

 نم ةيحنب كفقوكي الفد

 رزجو نم الوأ هده اور يذلا هجولا ن

 أاذاغلا دع ركتلاو .رماكن ص

 رجغ لع لودبلا قرا نمدويلاو ف

 5 يار ا 8-5 ا

 || ضل ضو عفدو برض نالخوا# اهناب ةمعسلا

 ْ تكنو راغ اروع هامإو . فرطلا دّدحم 2 ةهزرغ|٠
 »ب اهتام ىنفارتبلا ركنا ب اهّوام ينف اركت ركتت حبلا

 0 جاشؤام ينف ياركانرثبو ٠ لعاف مسازكانلا
 ة راكتلا ظعلا يس 3 قابود ل اةرلاكتلا
 | ةيكحبف كف ةلرقل نع لهفتاب الار كتي ال ةيحوةغلابلل |
 ظ زيكاكت جد تالا يحل قطاوسو محك علا 5

 ركن جاه أم ينف ينل | راجالا نم وكلا # د: تازاكتو

 || ةلفسا ل عجو هسا ار يلعوا ةيلق امكن كتي ةسكت
 |نِكتو هداعا :ضيرملا اد ةزيغو ماعطلإو ةالعا

 ىلا ٍبِلَق ةناك ضرما هدواع لوهجملا لع ضيرملا| تف
 ارا هدر“ انلاب سكد اهبف لوقت ةماعلإو ركل

 ماكل جز فيم ا كبل وار نع
 نب ىلع نزحلل ةمالعابصنخت ا ريدعبلا سكت

 5 ار لع قو نككتناو . كت الا 2 كلذ

 زيه قوس املو>»نيضرابر ةدؤأل انتين لاذ
 ا
1 

 نكات جاسا 0 لعاف مسا نسكانلا دش يل تنك لاقي >:قافنإإلا نم ةققتل اكراكتإإلا نم

 | اذا لعق عمو وا ةلعاف 0007 امنا لعاوف نال . اع

 | ناك اموا ناك اموأ ضئاوحو ضاح لثم ثند دول ةعتم ناك 2

 ينل



 200 ع
 ' ل لضوقملا كوكا كا ونولايلا ع ككشملا + كنا 5 داك جالا أون حرت ا ازدكا تكل: ةن ف ءابتال تلال

 ىا اهتطو احاكز اههّتنيو اه ةآرملا مك ل لا ةلكيلبا هن كلا

 || لاقيو ,ءطولل اهجّوزو اهدتعيااهنك <" !انيو اهجورت يعول دار اهردرب تق ني اركت نال
 ات اذ يل ةحكانو يان كين معي راك :ارملا تنك اضيع نراغسلا + يفتك اهنال را تارا

 كو : يحورتف يا يكأف تلح ةأرلل لاقيو ٠ :جورأ ناضل انت ناك اذا ةنيطللا اه لافيو اًطسبوا
 ةرماخانالف داو دلاو .اهازثب طاتخا يا ضرالارطملا تمم ةّكتلا ليقو طاشألا ١ ) . اعرب : ثروت تلح

 ا ةازملا لجرلا كو . الغ ةنيع ساعنلاو . للعم ناكل ا تاككلا كل لوضنلا ةفوذحل ةشملا ةلمجلا مالكلا
 لجرلا همك انكو ٠ اهايا ةجوز ةآرملا ةما# اهعضب نا ءاغلبلا 00 لانا ف |

 ليش مخ 3 ارا هناا اكو يأ تي همريغل اود كلاب لت لا ملكتما دصن
 ذعب ةآرملا مكتتسإو ٠ ضعب ىلا: اهضعب 6 ءاجشالاو | هاوس ا لع هي جرت وكذا يفةنكل لجال هلم
 ِق 00 يذ :لءافمسا كانلا ++ اهتكت | ىرغشلا صخ اننا. ىنرتشلا بر وه هنإو هلوقك

 || حاكيلا* ةريجع دلاج ديلا كانو ٠ متم_جوز تاذا لك تبر ىلاعت وهو موخنلا نم اهريغ نودركذلاب
 أأأ دن عرشلا يفو عملو مضلا ةغللا ينوه ليق .ردصم يلا نباب فردي لجر مهيفربظ ناكبرعلا نال يش
 |ةنل حاكيلا ليقو .اًدصق عضبلا ةعتم كيل ىلع دري  ةبطرو ٠ امدابع ىلا انلخاءدو ىرعشلا دبع ةفيك
 لبقو ةسكع ليقو ءطولا يفزاج دقعلا يف ةقيفحا سارع وال ككل 0 يا ةتكنم

 | ا لا جلكتو د القنا اكارتعا اهعيركرتعم نبوة سهاتك كيوتل عيبلاوةنملا كك
 1 رمال لجرلا لوقب نا ةعنما حاكتو يبن الب نوكي ثعشن ك اوسلاو .اًضيا ةضتن 0 مل
 |يوركانوه ًالثم مايا ةرفع دم هارد اذكب نيعتما لبحلا ثكتن إو ٠ اهوضقا نت مدوهع !ونكانت © ةسار

 ٠ ' اكمال افرك سحر اكن ماحاكت نم عرسأو: اذ يكتم كرا وحلا تاك وت هنالفو طنش ا ةرغو

 ا|برعلا تناك ةلك يف يو حاكنلا نم مسالا ا لا تينكانملا لتاقن ثيدحلا ةنمو . لعاف مسا ثكانلا

 | © لجرو . ءانلا باب يف بّطنملا عجار ٠ اهب جّوزتنا يا ةعيبلا اوثكت تيذلا يا نيقراملاو نيطسافلاو

 : داب حاكتلا ريثكيا هك لجر » : حاكللا ريغ يا مالك م هنهو . هيف ردخال يا ثكان لجرو .اه و
 يف ةياغ ناك أم. ةلمعتست ةّماعلإو٠ مكاو اديكلا ام ةئاكدلا ++ لبالا هاوفا يف جرخي رثب ؛ تاكنلا#؛ةماعلا

 ًاراكجالا اهريخ مكخلان ١ لفملاةنسو:ماسنلا يملا 0 ضقن ان تككيلا # : كاوسلا ثيعشت نم ملا يف لصح
 هرط [نعن ةيكتب اح يف هيكل :٠٠ |(هتئاكت[ لبحو» ثاكنا جةيناث ع هيك

 1ك يش ف قسما انت دك امرأ 1000000 روث لبق نموهو ةتروكتم يأ
 هلطعي لوا ةلآس ام ةييسانالفو ةءاهايأ ةعن ماوزع ةجاع 6 ا ومالا | ةعكتلا |

 | لقو هلاّوسرثك ل وهجلا ىلع لجرلا دِكتو . لقا الا ةنيكتلا ديدش وهل اقي.ةوفلإوةعيبطلاو موفل ايفدكتي
 اةؤالفو ٠ رسعو ٌدتشا اكن دككتي شيعلا دكتو .ةليان . لال يا هيف ةنبكلال الوق لاقو 5
 ءاركن ة ليف يعل كو اهقامّل قتلو ؛ ةقيع دك ةخكملا أ افأ اوعقوو. هدوم ىصقا يا. كين

 |هارشاعت ادكأتو . ةرساعادكاتو ٠ ةقيع رك نالفو أ ىهو دوما اوثكأنت يلا ةيعصلا ةطنملا فيس يل
 ا اكل جربنا ليلق ع قش يادكتو ودكنو ع 2 لجرإ 0 كك : هيف ة لذبو نيس اس ةثيكت و هذا



 ل ل ل ل لب ل بل9تللتتتتت

 اودقاغ يلخ ينوثعالف اةلفرحدلإ .اهتشدخو اهتاصاول هع ةلجر ةراجناوأ|
 ضن نفارلا لامر لل ا مصخحلا اذا متانارك عراك . ةكدب ةباصا وا ةندؤلب ايكو امن ْ

 || رخال نم فّرشا يكتم دعا يذلا اضيارب 200 ناك اًيزكنو ةباكز هفوقا لع :رالق اواو

 ١ قحا نع بكلا لججر لل اني . رئاتملا لواظنملاو | نع بكتو . ولع نوودمنعب اًنوغوا اًيرغ يا مط
 نع باكسم لج لافي: زا لوأطللا باكنملار|ءيكتلا دا دةباضاس بلا قط اك رطلا |

 ا فنكلا سار عيمجم فاكلا رسكب بكت قحلا # بوكسوبف ةبك .ةتباصا لوهججما ىلع نالف بكتو |

 لكةيحان اضيا بكتلاو 2200 دضعلاو | نزال .ماخءيتلاو .ىثتو لدع قيرطلا نع ب بنا|

 ْ حو ءافرعلا نس ساروا 00 ١ موألا فيرعو ةبناجو ءيش 0 بكنو قيرطلا بكت لافيو؛ ٠ لعتم أ
 اهلا . عقترلا ١ عفوملاوا قيرطلا ضرالا نموا ةلزنغإو ةينجتو لدع ةنع تكدتو ٠ 2 ؛و ةنعةل د يا ا

 || .اط دحإو الو رداوثلا دعب عيرازئاطلا شير يس اًيدعتم ةبكنت لاقيو .هريغوحن لبقإو يكس ةالووأ|
 د طحم نال بكتمو ءازوتما بكتمو ا يمَدلا*كيكتم لع اهافلا | ةسوقوا ةتنانك كدت. وسفنب ا

 0 الار ملك يا ذب 5 ع فق ,م.نالَقذ :دشاوك راما تمل يذلا بكلإو» ٠ بوكت ج ةبيصملاو ردصم دصمأ|

 | ىلع ينافلي ن نالف ملوتكوهو .ههجوب ينّآلتي مو ىوتلا ءيغلا يف ليم هبشو ردصم بدل و.امباصا وا هلجرأ]
 | تيرا تحل لاكي قرع نمل وأ ةنم علي ويكانم يف ها دوا ريعبلابغلظو

 دعاس ان كك كيم يناعذ تدرج | جيرو بكنآلا تنوم هابكلا» فتكلا يفالأ

 بتم دح ىلغ اناكهمو معو اهيا نا نيب تعقوو رّوقلا حاير |١ تباع نع

 وا هلِجر راما تمثل يذلإو كتي باها وكل 00 . تاء ةقت جلاغلاو ابصلا

 . لصق ريغ ىلع فرخ يا. بسكن 1000-2 اهعباصا ويلا بونجلاو اصلا ءاَبْكن بيزآلا عبراأ|

 روفعلو اببوتسعبك ةظّياز ةايلاو م او . اضيا < اك ىتسست ,«كلاقلاب ابصلا

 015 ايدك حطاب ارق يحرك 6 يو تق يوزربالاو لاخلا كا
 | نكتسا 3 ككل ينوراعتي . ايتو اة فيلكرعا يثو ةّراح يو وبدلاو بونعلا هايكت فيطإو ٠ اهلباقثأ |

 فدع نقلا تندول انا فمرالل نعله شاب نيكل هذه ندب حو انت برعلا نال . ءاببكنلا ةقفن |

 | نويلغلا تكد ةنمو .وسار ىلع هانلا اًنالف تكنو ج ةييصملاو ولا ةبكنلا «حابرلا نم مولا نيب اوخوان
 ًاميدلعلا 4 قاموا ناكل بارعهدع هه ةبوكتلا «بْكت جراعطلا نم ةريصلا بك تنابكلا

 2 2 3 هيلَغو .باطرإلا ه ةيف اديدطتلا فكما ةرئاد بييكنلا ةنةَيِساَع يزحلا عي نم ةدهع ىاثزلا

 تكن عواطم ن الق تكتنإو“. ةدلوم وا . هلغ وا هلوق دهام تقغ/ ا وارفاحلا
 تك انلا#طتسف هسا الع هانلا ياتكيتناف ةتكن لاقي ,مث ا ورملا ٌكصتو

 نحل 1 ىلع عني ىتح ىتح ريعبلا قفرم فارإو لعاف مسا لطالا 0

 | هدلفتقرع :تكني قاتم اي ريعللاب لاف ةقرخيت مهو اهورغص افإو ةيباصلا حايرلا تم هابلا
 ىل نضينالا يس ةادوسلا ةطقنلا ةتكنلا + 4 هتركرك بكنالا + اذج انو دربتسي مال اهرييكت نوديري

 | ج ضرالا تكن نم لصاحما رثالاو دوسالا يف هاضيبلا| يب ضعب لاق٠ 2 دل وذريعبلاو ةنعم سوق ال نم

 |لعج هفيجوو مضلاب تاك لاقيو ٠ ةتماكن ”تاكإو 5 سشعتف
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 نيَعوا الس يف وع مادام . لقانم ج نيدّلولل ةبعل يو . اصح عبس تيب لكذلا
 جرا علا ىف قتناو ٠ ةراتخا قتلا هافتنإو ايتن هاتوا لغعولا لا تالخ داغلا دع د لوعنم مسا لوقنملاو

 [ايقزهو ٠ هز ذب ب ةيفت يف غلاب هآقنتسا قيئسإو . ةيقل ادد . ةيقاع اًماقنن و امن مهني مقنو مق :, ةنم مقن

 لايحت ةحاقنو تاق هت نو ةنوانو * ءيغلا ةواقت * < عامالا ةهاركلا ديالك ةياعويلع ركنا نم .ةرما |

 اياقن ةياّينلإ تا ةلاشنو اكن هن ةواقنلا عمجسو ٠ هتصالخو كيلا يأ انمم هنت ام .,فارعالاةروس يفو . هلعف وسلا

 مدر ناضن و اميمنب ”ةئياقيو ماعطلا ةأقنو : هاو انكرالو بند ا نال ا

 لاق٠ .نماع ثننل/'شاقر يف ةيمقانلا + لعاف مسا ممانلا

 ميت نب ةأنم كديز نب ع

 - 0 ىوها تنكدقل

 2 منو هن جام 5 0

 || ةييقنلا نوعم رالف لاقي ةبيقتلا نم لدب ةمينتلا |

 ةجاجدلاو .ةتوص اًفعاضم ثوص عدفضلا قف

 ٠ تراغ نيعلا تقنقنو ٠ ةماعنلا كلل ذكو ضيبلل قنقنت |

 ملظلا قيقنلا##هيف لهت يا ولكا يف قنقن لوقت ةماعلإوأ
 قياقنلإو ٠ قنات جة ا ١ رشأبلا وألا

 000 تيت سا
 وسلا م سل

١ 

 ا

 أ 0

 ا

 الخام هيدر ءيث لكةات مضعب لاقو.ةنم ينلأ امو * ةبفاع ةنم عنا * اب رس ةلكآ امن يخل ىقلاود اكوركمأ|

 آب نيم تام هؤاقتلاو رابح هناتنىازملا

 ةعطنلا لمراا نم اَتَتلا + ىَواَتَن ج بايثلا هب لّسفي

 .”يقنو جاقنا ج نايقتو ٍناَوََ اهو ةيدودحم داقنت
 ًأًضيااقنلا ةهمش لاقيو لمرلا نكس ةبيوداَقتلا تانب 5

 ' نا دضعإ هلا ظع ريخالا رّمكيو وتلا اهااكلارا
 ةقيلإو ةراي ا عل مك

 اونو ةاَيقنأو 200 دا

 يليقنأ لجرو» ٍليضنت مسا ىآ 2 5 ةردان هلهو

 كلذكم اون ةاضانخا بصقلا قيقد

 يوم ةاقيكةقن جرختسا (هقاي ١) رات ةيقني لضعلا ىقن

 مررنا يفنثأ < ةديقل اق ةاقنتا دينو ٠ :يواولا|

 0 رم ا 2 7 بادمعللا

 0 ئّراوحلا ةْوتلِإَو . ةيؤإو فيظنلا هوما
1 

 .٠ ةايأ هما ثيدخحلا انالفو . ةافاع هضرم نم هللا ةقنا | ا

 دما قد مقار! عفا تاقعلعس ل سقنأ لات
 101 0 ا
 ةمف ثيدح ا هقنتساو .هقن ىنعمب هضرم نمو ٠ قتشأ |
 قلو ٠ . هبع رشا (يواؤلا ا ١

 :و ةوأقن ني +يشلا |

 فظن هاَقنا هافنإو ا دير لاو لاح |

 ٠ نمم ٌربلا 3 |و.ةتاقن هنم جرفتسا ماعطلاو . هراتخاو ||| ا

 100 هس ا راصو تع ليالإوأ

| 

 نين ام الع نيكتشي 3 ْ
| 

 م هقانو هيغل 00 0 ا 7 ةمعا

 | فظن ة ماو امو انتو اع

 ) 00 ١ قيل اياقن جتةيلكلاو يلا

 قيرطلا

 ربت نا لبق اهرشق اكن اهاكني ةحرنلا اكن

 نذنأو حرجو , مههف لتق ىدعلا فو ّودعلإو ٠ تيدنف

 تيه مطوقو ٠ هاضق ”هّقح انالفو . نعتلفا نم كك

 # عجو كباصا الو تلف امي هلا كانه يا اكن الو
 ةأكتلاو ةاكنلا هضبقو هذشإ كما دمت كك

 | ا0 يضقي يا :ةاكن ةلكاو ىهزا» اعيرترطلا ةنكنأ»

 لطمي الو ًالجاع
 *يثلاو:لدع ايكو كنون بدعي هنع بكت

 ااهيفامرثن ةنادكلاو.ويف اه قارا ءانالإو.”حرط ايت هيو
 هل

 ليا



 ١ لعلا ل لقا ىلا غلا او ىلتلا لعنلا لنلاو: عر «اول لتعيرسي لاخر عضم و أ

 ةعجارمو لدجإو .ل انو ىلانناج خم ثنو ىلا زعل "ل اق 4 تما ثفخملإو ىت 1١ لعنلاو ردصملثَلا|
 ا ,انحاورخآ ىلا مهس نمت شبرلإو بضحيف مالكلا بارشلا ىلحوب لكم ” انا تلو .لقن ةفخولثنا
 ةراجحتا نم قبب امو راهفالا لثم ةراختلا وا راو 0راؤر رفا هامور وع دقو اهوخنو حافتؤأ قلق نا
 . قرخخن ريعبلا ثفخ قا ا دو تييلا مده نم نعم ٠اريغلا لوقبنايتالاوهرظنلا لها دنع لفتلإو.تالوننوأ

 || رضاح يا لت لجرو ٠ ٍلفَتوذ يلقن تراكمو | ٠ ريغلا لوق نا اًررظم ىنعملا بسحي هيلع وه ام ىلعأ |
 ألاقنلا ةدحاوو هرملا ةلئتلا+ ندع ىطنملاو كفار |. :ةلوفنم مسي لوقلا كللذإلا ةلفان يكس [ نا
 الت جابسفلاو لافتا مسا هلو . رم اك نيندححلل اًنالخ ظنللا رييغت مدع مديع طرتشإ الو
 ا.لقن جاهربكل بط الو كرت ةآرملاو عودلا ةلقيلاو يف زرجيو كي دحلا يف ظنللا ريبغت زوجيال اولاق ممافأأ

 ال 7-5 + كلين توص يداولا نمو لقانلا عج ةلقنلإو اًحنَرَض الرتيغلا لؤق ةناربظيال ةجوبنآنتالاو : وربع
 | ىلا ةروطم ضرا:نم هيب ليسلإو ةبيرفلإو بيرغلا يس: عّدم :نييغتملاو سابتقا» ةزاشا "الو اةيانك الإ

 |لانتبو .هيلع ةموانملاوهو ريسلا نم برضو اهزدغأ ىنعب لّمعتسي دق ةيبرعل | لها نعل غنلإو ا |
 | ةيرغلا | ةليفتلا د «:ماونلا لن عيرس يا لقت وذ سرف اظفللا كلذ هل عضو ىنعم ةبسانلل ىنعم كازا ف ظنللا عضوأ||
 || اذاريعبلا ثنخ تعب ينل او تفنحإو لعنلا ةعقرو الب ل والا ىنعملا يف كلاغتسا نارختن عم ناكالاىس الو ||

 ||« نقلا ةليركدضعلا ةّليتو ٠ ليفتو لئانن ج قحا روكذملا عضولا ىنعب لمعتسيو صخب دقواال ما ةئي
 | ردصم لاقتنالاو ماشل ابرْيَتلا نم ؛برض الق إلا اذهو ةنيرق الب لوالا نوخملا يف هل اعتسا نارجف عت

 لل ز فعبللا ةلؤجن نا وه لدجلا لها دنعو لفتنا_ ىف علا فالخم زاجل لباقملا لوقنملاب دع ىلا
 | ليوحت نع ةرابع موجغلا لع يفو را الكولا مالك م ,ضعبو .زاجلاو لوفنملا نيب كرش دق ةناف لواالا|

 لفن عيرس يا لقتعو لاقتمو لقانم سرفو ٠ .رفل | يف لّحترْلا لخدإو ةبسانملا ديق لفبلا يف طرتشي 0
 أ ةلشنأ او ٠ تبانلا فالخ كالءالا نم لتنلاو مئاوقلا وعضو دعب ىنحمل ظفل عضو لصلاح لوقنملا
 نباظعلا نشازف اهنم لمس يتلا ةجشلا (ةلّقنلا كوالا وا) | نا ءارحعلا ادع نذتلإو ذو كر رهو رطل لكلا

 قيرلع ١ لقتلإو .رثل ا نود رظعلا ىلع نوكتروشق قو .ىنعم ىلا اهلةنيف اهنيعب اهلا قيس عنصر عاشلا لصاعتي

 :نانلا نوناكو . لمعلا انكو ىَلتما ثفخلاو لبجا يف لوتك كلذ ريغ نزو وأ ضرعم فايزوسو ردا
| 

 تيبكلا | كييف لفك .ةيأ اوم هنهو باطن | يف مهلا نبب يلع

 ظ ٍنيرال اكاهحطابا تراصو قارخلا يناهز انة كاجقوااذ١
 9 لكلا ةونحلا و اهران انج ر اجا اها

 أع :ااو يفاحلا يّوس يا ةليقتب ةلعن فصخي يذلاوها لااقو فيلا ىلا يبنملا ةلق
 || ةعلا لاو ىرملا موقلا ةافتحا ةوفملا وا ةَّذَم جمابابأ دغب نهو دعب ضكرلا هس

 لوغي رخآ ىعرم ىلا ٌةوفتحا اذا ىيرملا نم نزولقنني زادت لها ثيغلل ىّدصتف

 |.رفسلا لحارم ن ٠ ةاحرلا لَنَا ابك يعارملا توتا ةزممو . لاصتالا نم عون نييجنما دنع رونلا لقتو
 ||| ةيقخو تلا ةلآ ةلملاو-ةلحرم يا ةلقنم انرس لوقثا يّدعنلا 1 نيغلتس يلوا هلا
 ا لءجيوةعبسبناج ل كفا ردع را فراح يطتسم يس حرتكل تلا فيعضن ةلثمو م لة رو تقلل



 لن قن
 | دنا 0 ةيدناكات هل الل امف قاع 5 نسيفلا ا تانوتمم |

 عضوم ىلا عضوم نم ةلّوح الت ةلفني «يغلا لق اولمحت موي نيبلا ةانغ ناك
 لعنلاو !تنإ و. بونلا انكو ةعقر ريعبلا تفخ لقنوا ل ظنح فان يا تارمس ىدل

 ثادحو ةنع اور ةلئاق نع مالكلا لّتنو . ةنلص) داي لزق ناكلإو ا ةطرما اا هان تارا
 ًاللعو ًالهن اهاقس لبالإو: ةخع بن باتكلاو .ةنع ةغلبو نيب نم ة 3 هامر هيلع درطخ ةيره يلا

 اًسرف فصيرعاشلا لاق| لع فيسلاب 3 ةباراض اض اًقاقتو ةفقانم ةفقان * هيعبصا

 اندر ىح ةعنض ادلةنف يداولا دارحلاو . ةففن ع ل :١4فقناو٠ ا |

 2 ننسلا 3 أجوجل لالا عان ايداع دارجلاكاونوكت ال موق هن ف هما اك ا

 ارينكتو ةغلابم ددش ةلذن ىنعمم تفخلاو ءيشلا لن | .ةقع جرختسا ظعلا ءاطعا لا انالفو . ايداو فقنإو
 0 جرخي ىنح ةترسك علا ةجشل او كما ع فكل رخالا اة برض افقانتو ا

 ذا. سرفلا لقانو . لثتلا ةبعطا ةفيض -رالفو | فاقيلا * ةفننأ نعم لظنملاو.ةجرختسا ءيشلا فقتنإو |

 0 اا وأ متاوفلا لقن عرسا الو .رظنورييدن وذ يا ةفاةز لجرو ٠ تقانر 3

 لاق. ةرامحا يف هاقن نسحر جر يغ ىلع ةلعن عضو وا رولا شوقو ٠ بان يف يا .دحاو فاق يف | ءاجو ا
 ريرج| فقيلا دعرما ا فاق اًدغو فاحت

 ىدملا دعب نإو فرتشم لك نم نوكي ئابحو جنو ةضيلا نم جرب نيح خرفلاا

 ,لارجالا لقانم قاقرلا عرض | فاّكتلا لبا سار يف ةديهم ةفتنلا * ردصملاب ةيمست

 يلا لقتنو ةنم يدنع امديلا تلذن يا ثيدحملا ةتاقانو | تفتت نمل ذا املا ىلع صيرحاوا ميما لئاس ل
 قرف سلجح يس حادقالا ةلقانو .ةتلداجو هدنع ام ::رظذو سدد ىذ يأ ا لجرو + هداك نوت 1

 |. لعبلاوأ تنخلا لقنإو .ةنه اطوانتو اهاناُهلَو نائل عودذجا نم فيقتلا# هللوحلا | لع ةصيرحما ةفاقثلا

 ' 151١ لو نحل ىلا ناكمب لاعب لقت, ةيلصا أ ملا ةغرنت اما ةفزقتالا + + كفتن جاضرألا ع ا

 ةثيدحلا |ولقانتو . للا لكا ةرالفو .لاقتنالا نع عونورْئاطلا راقنم فانا . تلك اذا زف 1

 0 . ةوعزانتو ضعب نرع مضعب ةلفن 7 بايللإو اهقرولا ةلمضي ةيرخج ةكوذ ا
 | وآل ةمحر ىلا :رالقو:: لوم زرخا ىلا ناكمأ معني م الد وب كرت علا اجنلا تحن لاقيوأأ

 ”املاو . لكن ج لعاق م تأ لقانلا < ت - ام هللا ٠ 6 مسا فوقثملاو دي يأ م العلا لففقنم م 1غ

 دوم ةاقانلا يدان لقان ءاسسلا نم لمعلا ن وك 8 !ارماضلاو ا وا محن |لياقلا قيقدلا لجراإو لوعفم

 ثاون يا رهدلا لقاؤن ةدحا اوو نينطانلا ضو لقانلا

 جارخلا نم لقاونلإو :لإو «لاح ىلا لاح نم لقنت يف م ناتفوقنم نانيعو“ ةضرالا ةتلكا يا فوقنم عذجو |

 موقىلا موق نمل ذتتت لئابقو ةيررق ىلا ةيررق نم لقي ناتّرمحم يا
 لحاولا ةريصق ةضيرع لاصنو لان ردصم لاقنلا .ةجاجدلإو بر علا انكو. ماين عدنصلاو ْ

 دا ريغ نم ا هسفنب ًاللعو العن لبالا برشت ناوةّلتتا .داضلاب اب 0 .عاج هنل 0 عدافض تقنو“ رْشاو

 سلجم يف حادقالا ةلقانمو.ًالأَقن لبالا تبرش لاقي اةنمو» ىكشتلا نمرثكا يا ااقن نالف ّق 0

 ةايشالا لقن يذلإو ةغلابلل ل اعف لاقتلا + برشلا|* هلا (كاذلا اياز ئطلاو 0 ئنلا قاطقال ةثا ةنالئرطون

 . فيعضلاو يعدل فيش فلا لمتكاو هذغصملا

 ا



 تقثب حان

 8 لو قس امد انور | ىرابلا قدها ذعلا ام ربخلاب ا ىنتشا بارشلاب وانيق اش
 راك نرد ةذهو فنجلا شمشل لاو. ديبنلاو ءاو دلا |هتوصب خراصلاو ٠ هيف ق3 ءاملا قة ع ء”اودلإو

 + ءيث لكب نمؤي يا ١ نذا عرفت لجرو ٠ .نيدأوملا ام يا اعْوقن .هربخي تعقن امو . عفترا توصلاو . ةعبات

 || ربلاو بورشلا وا درابلا بذعلا هايملا ترم عيقتلا كب ا ١ اما علو .ةقذصا و همالكب تبجت
 | ةعننا جك ذ موهو املا ةريثكلا اعؤننو اه شطعل | هامإو.ةثكم ل اطو عقنملا يف عمتجا

 د نبللا ن ضحنإ او اههريغ وا ايدول ار طيام لكل 1 دلا معسل ضلجرتا تاع 4

 امثال ل لا بف عي ض راو دربي [الف هالو . ةعبات هتوصب خراصلإو ٠ ةعقن ىنعميماملا يف

 أ دانلا ماعط ةع .ةنل | + عجان يل عيفن امو .هموقريغ اًنالفو. 2 ارش نالغلو نسر واوا هاورا.

 , ةدمو.عرأقت ج ةفايضلل ترزج روزج لكو رهرفس نم ىا ةفرخز تبيلإو 00 . هعبصأب ةفنأ برض

 ا ثووملا م مهرزجب يا توملا عئافن سائلا ةعيقنلا عنتنإو ٠اهعرتفا ةيراجلإو . ةلفسا هالعا لعج

 2-5 ب كلي ةليل لجرلا اًضيا ةَميَِلاو . ةعيقنلا م لمادا ءاستألال اا , اهرحثأ
 عفن [فشَرلا لفملا ةنمو ٠ بارشلاب نقاد لح طنط فاطتخإو 1 لوهجملا ىلعفنول عمتتنإو/

 أ قط لوقا ليلقاللق فرم يذلا بارشلا نأ يا ثوصلا عقنتساو..عمتنباو او عيقتماكعزغلاو تت رملاك

 ةلممل ١ كرت يف بّرضي ٠ دطب دبع ناكبنإو عار لرتريدغلا يف نالفوح سهل روضا لل . عفترا

 ناكم لكو كولا اهيف نوكي ديرألا ةبقو ةعوتس لاو |نيدنلا .قافاللز ا ٠١ دكبعيل ويف تبت اةناكاو يف لستغال

 ]ا ناكملا مّنتسملاو وغم وكفم ار لفل وللا قاس 0 او جرخ ةحورو» 0

 ويف لتي ميدقلا تمم عضوللو عب يال كم ةيس هيل هاو. . ريغت لوهجما ىلع ةنول عقيتتسإو و ٠ ناكم

 | ىلخي يذلا عورضلا نم جينشماو : لستفيو ناسالا !تنافدلاب يل عفان هنتوا . لعاف مسا عقانلا+عقنأ ١ ءاللا
 | عضرلاو ءازجلا حتما ءاتلتح اذأ يلتبو تبلح اذا ا يرط يا قلن مدو ٠ عجان يأ كيفان دامو
 . عتتم يأْخَتنَم لذعو.ءاما نم ّيرلإو امل هيف عفتتسي 2 او ردصم تلا + هيف عني يذلا هاما ءيش لك نم

 أرجل عت .و . قيبتلاو كاودلا ويف عني انالا عقتلاو باكسشل هنا للا نمو. أ جوعيعجلا يلا عقلا
 || رياربلا يف ةلضقو ثردلا عقلا .عقانم جرا هاعو نال كمل اهلل وا رومالا برج نل' برنغإ "متن
 3 |!1 ةلزغت كُمَدلا وا ةراجح نم ريغص ةلاثأ يا روتوا ىلا قرطلا ٍكولس قذح تاوّلقلا فرع اذا ليادلا

 و عك اهريغ اطل يش ال ةنال ماربلا يف ةلعجتو ةيناث عضومو عوقنو عاقن ج رابغلا اًدميا عقنلاو ٠ . عقلا

 | حلا ضح إو اهريغوا ابر واارغ جتني ج جملا اهيف عفنتسي تداطلا : ةرحا ضرالاو ةكم برق
 | ةريغص ةمرب 0 دك نمو. 1 يا عقنم“ مود الو ةشئاع نعو عاق جالا سبحبو عاقلاو .هلنأو عاق

 دلنالا ةعملا او.”يصلا ةمتطيو رمتل إو نبللا اههف حرطي نا لبق اهنم جرخي يذلا اهئام لضفوهو رب عت عام
 | ضيا ةعقتملاو :بييزلإو هادا هيف عني يذلا لجرلا ناةلضإو ديبع ويا ل اق.ءاعو واغانا ف روض
 ةروك ذا ةمربلل متل سيلف اهاقس اذاف ةتيشام ينسيل اللا يف اريبرفحي ناك
 اسلا نع اهر نك ادت [مقني ٍنالف ةماه فقن | ضرالاو عافلل علا املا دب ريغ لضافلا عني نا هل

 || .اهيقت ةضيللإو .ًصعوا رب وا برض د شا اهبرضوا نع سيل اهرّبكتملاو ةغلابلل ل اعف عاّقتلا + ةروكذملا

 ادني سس ثفيقت لظنحإو فقان وهف . ديبطانع تش لظنحإو نموبسيطلا ءاوفا نم ويف غبص عومملا < لئاضفلا ن

| 

 ا

 نارا 0



 ع يفق :
 ةراشا ليهتسسم ىلع رما ىن 20 رابع 22 دنعو 11010 ضقنلإو ٠ 0 ةلعلا د دو> لا

 لخدي ىتح ةنحلا ن نولخدب الو هلونكوعوقو ةل اىتسا ىلا نكت و يطاَقساَو اا 11 2

 لها دنعو لوعفم مسا ضوقتملاو . طايفخملا مس يف لمجملا لشق ا غبي هلال ال ناكسا ف كاوا فذ سماخلا ا

 ءازجالا نم ضننلا ةلخد ام ضورعلا ضْئدلإو ضوفنملا ضآنلإو.اًضوقنم ىمسي و ليعافم حا
 اطقناهل لمجاو .ةعا ال طن ةطقني فرحا طتن فان يفواالجوا ةقان ريسللا تمم *لوزملاو ءافلاب ظ
 00 لختب لوقت ةمافلإو. .طوقنم ففزعلإو .طاقتو أر هقو دنا لازغف .ةيلدكا#او ةيبخالا نم فكن اموءاهبأ|

 اهاطعا سردلاو .ةطتن ىنعب فرحا طّتن + رطق يا ضّقنلاو.ضوننو افا جدأ نع ضقتنملا ضرالا ||
 م ًي رجاورلا كيع سورعلا 6 3 ادام يو ةطقن عون ضع 0 نانا جناب ف 0 |

 امنت لالا مالك نم ايهالكو . هريغو عاب م هيا يلا نبات كيتا ضقتلإو 0 :

 ةذخا ربخلا ”نالفو . لكلا نم طاَقن اذ راص ناكملا ةبشخلا 0 تيرا ١! فنعو هولا ةضخللا ف ان لزغف

 ىلوللا ىلومو لعاف ما طوانلا + 0 دعب اكشخ هل ّة نجاو عونلا 0 داو. ضقت ج تبييلا اهب فكس

 هيف يف ةمالعو طقنلا نم مسا ةطقنلإو .ةّرملا ةطقنلا 56 ب و :نيقلانعا||

 ازا اهتنعوا ب | فورحلا قوف لمت ةريغص ةرك ندا لاحرلاو عسفلاو رول اى؟ لحرْلاَو 5 نه ْ

 كرو ٠ ءاخإو ميجحلإو ءابلإو ءاتلاكضعب نم اهضعب اهب ةبجما تو . عاوصا 5 هللا عباصالاو ||

 جل يافا لبق امرلع فقول ىةنبب عطقلل مالكلا نيب تلاعج اذاف ةعفر ءيش لك ضيقت . اهايأ مام نصم توص أ
 ةقرختم عطقيا طقنو الكلا نم طاقن ةنمو» طاقنو 0 0س ١ هنا اهضيقنف زر ةرصلااب ا اكلك |

 راشي نا نكي عضو وذ يش هلل يقتل همام الا اناكمعلأ ءااحلا اقتل ةكأأ ا

 اًضرع الو الوطال ًالصا معتم ريغةيسحل |ةراشالاب هيلا بلسلإو باج الاكهجوباهعاتجانكال ثيحب تاذلاب |||

 00 طقنلاو.م مودل ١ ايل ا,لعفلاب الاقع الوا بلسلا قتنا نيكيشلا كتريب باجيالا تحت اذا ةنافأأ|

 10 او برغلاو قارشلا يل عيزالا تاهبجلا ين مه ةكيطلا كلا + املا تأ د ةداضلا عجار "نكد ا

 نع نازبملا طتنو . اهزكرم ةرئادلا ةل ةطقنو . لاغلإو هيلع ضقنبف ارعش ثرعاش لوقي نإو لبجلا يف ىيرطلا |

 . 0 و ار اور ب ماضو رعلا لها ضيقت الا ضئاقن ج لاق امروغب يبجي يق -ردا زر عاش

 دال نم ةرطنلا لع ةماعلا دنع ةطقتلا قاطتو عفادنلإو فلاختل ١ ضقاتتلو.ةبّيط ةمئار هل يذلا بيطلا
 ع زايفةدالعادضلان رض طفل دا 5ةيماول مدلا ؛لاطبا يضتفي ةذعب ناك أذا فا مالك ف لات

 سورعلا ةطقنو .بلقلا بيصت رمد ةطقن نم لصحي نيرا فكل رباع كاجول هيلز ولا
 تحت لعجي ةوحنو رج نا كعلا دبع ما تفوت نضر اكل يني ملول كميل مسا :نكبتال كلون لع ظ

0 
 ا

 ا
| 
 ا

 ا

 ام
 ةديد>و هب ةنوعفر ام عقرل ًآليهست هريغو لفلا سار 'نوتيضنلا فالنخا نييتطنملا دنعو . امرا ةضراعملاو

 لولا + كوملا ىلومطيؤتلابم بابلا صوصاهيق رودي .اهادحا قدص:ةتاذل يضفتي ثيحي تنلسلإو باسججالاب |

 : طق بيحلإو .ةتود عفر امنت عني لجرلا عن ١ دنعورخالاب نيلونلا دحا لاطبا ةغل ةضقانملاو
 تا ةماعنلاو . ةعيفنلا رحن لجرااو .ةلتق انالفو هز اعرظنلا لها دنعو٠ ضقشلا ن ءاةرابع نييلودالا

 ةقش ع مها الفو. رثاك ثوملإو ٠ .هبف ية ةعج هني دقأ دو 1 دا دنسلا عم ناك اوس ل 4 اعلام ا

 عل



 2 صتن

 ا 3-5 17 2 2 |
 كا ل كلة همس دبع لالا ديعلاو.٠ 1 ةصقنن او ةصقناو 5 يقلا قس ىذأ ا + را ١

| 

 3 <>لاذل ةلوق يلاثلا ةلوق نحن ةظاغن| ردح ! ماو ىل فر ةصقتنأو . صختناف ةصقن لاقي . دعت مزال نقلا دع

 ضافنالا ل ايق. تمن وص باقعلا كلفن اودقلإك ا هيلا تسناَو ذو 6ك ةصتن ىعمب ةنح

 .تّوصتل ! اهب برخةعباضاضتنإو.الانملخرل اكناتوللا يأ ضقان م مهردو: .لعاف م تأ | صيتانلا * طا نْلا

 | ١ هيتفاح يس تّوص مث كنححناب ةناسل قضلا ةبادلابو ظفللا نييفرصلا دنغو صقن : ج نزولا ماتريغ فيفخأ

 ا لصنملا ضفنو ٠ كي ىغتن نؤاجج كادر مالك ةيخنقباو لو هيف ةقلعض هل يون . ةصقن نخب ]

 سرغ | قختن# «توصاضيا كأن ضي وضل انو 5 مقام نمفتنا ىنعمب لجرلا صقتناو.حابصملا 2 ٠

 000 ضقنلا, 5 اان باققلاك؟ كن ر|ويحا تيوصت (ضقيشلو ٠ .اًعهف اعيش صنن *+ى ملايرعال رايعلالا

 0 كلماإو.امماعد نفل اب و.نضرالا نماهجرَخ ا ةانكلازأ لتفلاب ىمضو روافع اخرا
 لوا «افلان) لكحل ليج إو. ةوزكم وهو .ةتوصا نوقرح يذ عسا لعاضيا ضفانلا قلظيو ؛ 0

 انعضو حّرشن .ملا ةروس ينو. ةتّوص يل .هلقثب ةحدف ا ئذلا ددعلا ره نوبساخلا دع ضقانلاو .انو كو نك

 ةلعج ىتح ةلقثا يا كربظ ضننا يذلا كرزو كدع طورخلا نم مسق لعو ةنم صقان ةدرفملاولا 3
 | .اتوط هع ٍدح ةلقثاوا ًالوزترم يا اضن نم مسق ىلع عي دبلا لها دنعو . ىتقتسمللا ددعلا لعد |

 0 :ميول الياور وةشن تيبلإو .رظفت .ماذلا لشتنتو هاي الساهر الاول إم ك دنعو:سينجت ا
 | .ةئز, للا ل ناردانبل) نضفاسلا فحكم: ةناطع ل ارح خا ىلا الايض يف جاتحي لب تالا

 ١ نضقانت. نمزاجت هو اعفادتو انلاخت نالوفلاو بكرملا وهو بٌكرملا نم منق ىلع ىعو.ةقطانلا سوفنلاك
 د هاضتن عيبلا اضقانتو .رخالا ضفني اهالحأ ن نال ادنعنانامز بيك طنخ دل قرود هل ملا

 لحنإو ثكتنا لنحو ءادبلا ضقتنإو ءاهثفلا مالكنم ناضفلا ن نا ريغ ناضقنلاكردصم,صقتلا* هب |

 | هيرب دعب حرجلا ضقتتا لانيو.تلطب ةراهطلاو ٠ ةمرب رق د هيلع لخد لاقي .,لقعلاو نيدلا ليعمل

 أ راذجما ضافنإو.دسفو 0 يل .هلاعلا دمنزنالاو دبع ىمقلاو!تراصتن ابل اني لورا 0
 ||| يف ئدابازوريفلا ةرككو ٠ دع عتيملو مّدصت اضاضقنا نكاسلا عبالا ف ذخ وهو تكلا عاتجلا نييضورعلا
 | ليح نم ضن ام ةضاَقنلا*# هركد لحن انهو نض ض ى ىلا ذريفرفإولايف؛نةلعافن مال ناكسا وهو بصعلا عم
 اعدنضلاو برقنلاو يما رتلا5مور دحر هبل رفقا . ةلونكٌليعافمأ

 خول نتولاو ينزابلإو.يئاقلإو .راعنلإو باقحلاو :٠ رافق قعجلا ىلا ينابك .. رم ثراد ةمئلسل
 / كوتا تاوضلاو لبق“ ماس يدا لس نينا نم بهانلا رتل“ نادت

0 
 |ليلد نع ةيقن وا ةتوبث 52 فاخت ا ب د 20 5

 عنج عقو ناف را ل ا ال نانا لا ةَصقْنْل + صْي اقن ج بيعلإو ةفيعنفلا اوا ةعيندلل
 5-0 نحب 4 لاجالا لع ع ليلذلا تا نء ءيش يذلا مسالاوه نييفرصلا دنعو لوعفممسا صولا

 ا ءادتم نم ءيش عنم ىل !عجر. ةلصاح نال ايلاجا ا ضورعلا لها دنع ٠ يضانل اكةرشك اهلبق ارورخلا يف
 | دس عمو درج علب عقو نإو يل اجانا لع ليلدلا نمت هلكت ا

 | اًضيأ اههفو . ةعيعم ةمدقم عنم ةنال اءايصفت اًضأن ىمسي لحم اوهرسكظعلاو.ةمده اضفت كنب هانبلا ضن

 را



 ادكرتلاب عاجلا شختال مانا نمو: لييزعااو ان: حان الد فو دا الا ترفعن و
 زها

- 

 وي 2

 .ىوومنو كوشلا نم ان مغلا نضبرمو.اهعماهحلض.ن اخ 0 ةانالاطعو لءاف مسازقانلا«ةسيسخ اطعا
 ٠ ةرفح ماخلا صف شضنتو .ةففكىصقتسا ءينلا نعو اهيئاوق ةيانلازق|ونو :زفإون ج زيئانلا نوم ةزئانلا
 ا دك نيك رو دتلاب اير خرلارحو تيوخم لح ميزت د نو ءاطلادبش ةيشألل هاد داكنلا

 ةشقاناو .رثكاو ا تربنولب نول يتلا نْشّن + ةدّلومارقتلإو .رثبلازقنلاو :لاملا لاذررقيلا * ءارنلا لذ
 و سعب دم اق وباسج كيس صختسلا ةلكفانمأ ل اتزو كيتللا رتيلاو «ةيتكلاو مذعلا ناس هك
 رادإو . ةكحاامو: لذ اج انالقؤر ب بدع يانيخما يالا دقنإو :لاال

 | لع. عاجلا ماذا:ةرالفقو ٠ سْنتتلا لكأ لع ماد لج لا كل ل كحل

 أ نيدكوشلا جرخا لجرلا شقتناو .ويلع ىصتتسا ههرغا . يلا ماَرَمَق ءوس بانو
 ريما اا نال كير مقل اايلطر بام زواج يفاصعللا ىاتصو جرو ران اوراَتلا
 ةطل يطوق ةنمو . ويف لخدي ءيشل ضرالا هني برض ةزوقنم ىننالاو زاقنلا ءاذي

 لوقو : بصق ضدتنب شاّقنلارما ةرالفوف .نشفتملا ةطل امش هك رفا فيل الخل ل يلج
 هدا قيما نم ئرير ل انذلف د 2 هب رخو ةباع اًنالق ةنالقو هب ةيبرضا

 ةينذ هكاش دق نا. لئف !لعاف مسا سيقانلا د« اهيف سقنلا لعج ةاودلاو + ا ا

 ا كك الا اي نانا اا
 ىيدو٠ 1 تاكا بوق 7 3 اال اًمالعا ىراصنلا اتي ل هل ةليوط.ةديدجرأ ةييجل

 | 1 لاقل ةقر> ةبغاكيلا زج ةكوملا نضاقعنا .«راغتسمأ .. لييولا اهعناو ةريصق ىرخأو , ممتاولص يف لوخدللا
 ظ || رورعصلا ن نهرغصا ناك اذا غبصل ]وردصم نغأ تنل لاق . .نيقاون, ج 35 سرج ال ىيوقانلا ١ اولمعت دنا اعرو |

 تي 0 را بطذلاو تت

 5 ضيقلا هَ لتقل 2! عضو ءاَتنلا * 0 كن جناولاى ا قفا نيريدلاب, درك نت أ |

 لا لاقي 7 1م ارو هلفلاب شيتلاكا سنارة املا انوض ْ

 .هب شي د ام شايل ا 3 : لذ ي 4 1 00 دما نم م 0 كيينلدلا قرا

 يا ماظنلا اهم ضني ةجن 2 رع 0 .دلاو 0 ارارال |

 اههجو نق دب دزبخ نيدوملا كيعوم 5 ظ ٍسفنالا لقمر يغ لزانملا تفع ا
 شيقاتم ج تيزلاب ثاليو ١ ىطرتلاب ةتفرع نايزلا دم

01 

 ” ا اسال واس يي اطار رتلا شيتا متل | ثنا ستاك سنان سونتل + ساطرشلا يف لأ
 | ىدعتي الو ىدع تيان | ةعضقنو .ةماق دعباليش 4 ةنمبسهذا ةمالا

 ائيز تصفن ل انيف نيلوعنم ىلا هسفنب اًضبا ىددعتي دقو ناقل وا نوتولي نول امنت ةققني «يلا نشكت ::.' |

 !ةححاو ذو ناضمر ناصقني الديعارهشثي دحايفو.ةّمحا ىتح كوشب ةبرض قذعلإو .اهماج ةيراجلإو ٠ ذو
 نو امها لبقو داو للف الا ل ل ا لنا كرري لا اريل ملعب قاتلا نقلك لاقنو يطرب
 هاما صننو» ليكمل : نا الا اهدحا صنن وا اصقن| هجر نرم ةكوشلا شّقتو .باطرالا نمت هب



 زق رغن

 || ١ داوطانمديم تار لا هم راس ةاديعاورده راو : ةمقنلا ها 1دبامل

 /قودص هيشونيطلاوبلع لح حول نيءانيلا ددعريتتلاوأ نم مسا هو تيعلا برقا + لاملا باهذ يا رسل 1 ظ
 < عابتا ربقت راففو ٠ .ةرارقن ج اضيا نيطلا وبف لني .ةصاخ ةوعد يأ ىَّرتلا مثوعدو ٠ ةباع ا هر أ

 .ريغصلا هبش ريقنتلإو ٠ ةاونلا ربظ ىلع ةنكتلا قتال نيعي.ئاللا فاسلا ىَّضعنلا ثانبو - لفك اهلا

 وفوز رجاطلابوبو اهيزتي تان اكةديدح رانا ىرظل يب ينب ىلع يب رماهجوزل ةآرما تلاق . ّنبّرم نم

 ةجاجدلا راقنمو. ةمّدنم تفنحلا نمو ناسنالل مل اكذلا ني ذلا ل اجرلا ىلعيب رم يل ١ رقت تانب لع كن الوأ|
 ||| ف ظع اغب!ارغلا زاقنمو.» نايكركبارلا راقنمو *:يهب رم نم نيعي يئاوللا ءاسنلا لع يب رق الو نورظنيأ|

 ||| .رقانملج لولا رتيلاو..مرخالاب يمسي فنكلا عضوملا كلاذ ناك اولا نط نلت اكن اة رتل ٍ
 .برلاوذ كلا نو مقل ماع اهطبضو) اهنم ريق ١
 ةعيقو تارمجم نع ىصحلا ئضنت ٠ رعاشلا لاق. يننل| يف آيإ لمعتسيال ايه يلا رقت ةبانا ١

 . رفاعللا اهّلَز دقر ءاحراك هل ةرثن كنبثيال نا ىَرحّنهو
 | ذاع ريقانم جب ارشلل رقنت ينلا ةيشخارتنملاو رقنمإ ببن نحر انلاب ىّرح تنإو

 | ىا ضرالا نم ةبلص كبس س الا نفل ةريغصلا ثلا ةدهولا ةزثنل :رثنلو ٠ةرقنامميب ل اقي.مالكلا ةعجا رمت ةرقنلإو

 دج ص ءاعا تنببللا ريتا ضو | ءاملا .ةريثكلا | ةرفحو كاقيو نتن ج 5 ضراالا يف ةريدتسملا

 اهرب رباغ يا اهرقتنسو نيملارأ ماهو 0ك نم شو افنلا ينو روعتل | عطقنم

 يناس كلك اننولف ترا درقت ناكل ف درشن ل .|يقوو .كاتن جدتلاوبعشلا نم ل
 اقم ثلؤم ةرتلإو .رياطلا ضيبمو تسالابقثو تديعلا |

 اا سمخلا كلفاشت 2 د مرو سرقنِلا - سرقنا ذخاي اد ةرتملا هةلظف يف ةبوصتم ضرا لكورتتلل

 ةنا هعيصاخ تنمورثكا امماهبا يفو نيلجرلا عباصاو ةغلابلل لاعف راقتلا + اهئاقحا ين وا اهلجرا يف ءاشلا |

 عجو ةنمو يحل ريغ وضع 000 ال 0 ةراقتلا# «ةراتيلاةتفرحو هرعت وال ما

 أءامسالا تيب يلوح نكل اسبلا قررغو لصافملا هيكنيوملا ادع يو تاراتتلا ل ال سَ
 اةيهانلإو كالحلا ضيا سرقنلاو . لاحلا فالتخال * ةريقنلا لوقي مضعبو اهيلع برضو دلجلا نم فدل
 هاما بييطاإو تيرا قذاحا كليادلإو ةميظعلا دب راقاخلا يري يبل لاق.« ةزونلا روظ يف ةنكنلا يلا

|| 

| _| 
0 

| 

| 
|| 

 ظ
 ذأ 000 اع دعب ءيشو ققدملاراظنلا ريق كادي ساللا 1

 || نير كداب اللورد تئادابب وا ترام انس نص ١
 ةقرلادذ لاقارحت نم ردن اماضيا يتلو .ءيش يف كدعب اوسلو

 ظ اسلط رت نوكأ دقو لعصإ ١ قا ارملاكهيف لكجي وري عذجو م هوخو بضل
 ِِظ

 اسيرقن ابصلا ُءآوداب بط كتشيف هيفي فتك رقمي ةيقت لفطاو هكر ١ يلع
 و امو: .بثو اناََقتو ارت زفتي ينظلا رن ... | ريشلا عركن الق لاقي.هداجنو لجرلا لضإو يبل

 رع ةتصقر ةما صلا ترقن * ليج يا .“ ”نالف رق 2 عضوم ةرقناو. .ةرقنا ج دوسأ بابذو اًدج ريففلإوأ

 زقتلا ىنتقا نالفو. يتلا رع نع مواد لجرلا رعاشلا لاق .ةعلق اههف

 007 ةلتق هَّودعو .زاقنلا ها د هتبئئام يف .عقوو

 ننال و



 رفن 0

 ص ا اع انه نم ةطقل سا رئاطلاو 0 ا للا ل ليلقلا بابغلا»يطبلا دن هني هامل نضع مالك 1
 0 حي رمالا نعو .هرنحو ةبقن بشختإو ةتدحاو رهشلا | نم بيرض دقتلاودا اورمغلا لياتلادقتلإو 1

 || ىهو !ناسللا برطضيناوهو ١ تّوص مث كمي ةناسل 0 2 .ةردغلا نم نسج ل ٠ ةدننا
 نبا انا ٌيرقنملا رك دَف لوقو ٠ سوفلافب جرت ترض | نم ذاب لدملا هير قوعلااب هيرركيل] قيس رلعا

 ,اهجاعزا يا ىلخحاب مذنلا دارا ْرْثَملا دج ذا ةّيوام كاقن جدقتلا فوصفوصلا دوجا هيجصالا لاق دنت
 الد ىكادلا ىلإ ءانزلا ,ةضبلتن كنفو الق كوصلاب | ا مالو

 ماعد مونلابو . تّوصو طسولا لع ماهبالا عرق ”نالف د ادبز منكل هام منكول ا
 لو اضاف نالفارفتاو ذ . ةباصا فدا ميسلإو هللا ل منكلاتاضةنكوا

 | دوجحا : اوعوكرلا م اي ماو فاخواههف عرسا يل .كيذلا | لخدي ن بلا اف فوفسلا ايمان تبدحلا فو

 0 هيلعرتلو ٠ ىَرَملا لضي وها: كيدلا الك كل لخدت م غلا راغص نأ هأنعمو ' دقنلاك لاف يف

 ال در نافل ةرتنلا اهتباصا ةاشلاو .٠ بضغ /نايبصلا نن 1 ٠ يرلاورطملا نم 72

 م دا ع وعامل كوس عضوملا يف رياطلا ر نا ةكقنلاو .ايؤركلا ةديلا *« بسن داكيال يذلا تلا

 أنمي و يشلا نعو *ي ىشلإو ٠ .ةعاوكا نيب نم هام نالف مضل اب: ةرقنل | يرهوج ايفو ٠ دقملاو دقنلا لحاو دل 1

 06 الف ىلع :و .ريفصلا هبش جرخاوبادبو 4 .ةدع اهريغو م ماردلا دتني يذلا ال ردا نستعد

 || هرقانو .ةفلابلل د ولش ؛ هرفن ىنعمب بح ار ئاطلاو .هةوسيام  دنعو ا روكذملا م لل دتدلا عارو

 | تدك ةبعوشنلو) هجادو مالكلا يف ةعجار انا ةرقانم ذفقلا ل هيلع لخدت دقو 1 *ليلقلا نيت ليلا

 . ةنع علقا ام يا ٠ ةلتق ىتحفنع رفنا اف ةبرض لاقي ا لا نول ليف دقنل ليلك تاب لكما 1
 ثحي <يشلاو . ةراتخا ةرقتنإو ٠ ةنع ص «يشلارتنت و دنتلا نرش يما يتلا رفسول كادر هلك قلل
 أ ماع يل. ضعبنود اًضعب اعد مول ابو مونلإو .ةنع دو .ةافحطسل ادت إو اضرا دقو ٠ مانيال وهو
 <يغلاو . ترفتحا ارتن اهرفاوحي ليخناو .ةصاخ ةوعدأر ضمد اكلك وةغارلاوتماقمنم يريرحلا لوق ينأ

 | اذإوفدطلا باصا اذا مهسلإو لعافمسار قانا #ةبتك ريطلا داقتسو.نبداّننلا رمح ٌكلحشاو.دافتنالا ىنعبب يعم

 رعاشلا لاق .رقإون ج رقانب سيلف بصي ملإ 2 دِقاَنَم جوجملا اهي دي ةفيرخ .ةلقتملاو ٠ ةراقنم

 ظ

 م رص
 بايصلا وفاويل انت قمر كفن 3 لجرلاذ كقنو ٠ هادو مرح د هلق ,ةنم هلق

 يناَبُذ مللانف ممادعا *ةاواصلخ ةذقنتساو ةلّدتو ةذقن اوذدم ذهن هاجت اك
| 

 سومأقلا يفو)ةبيصملا ةجح إو ةيهادلاورفانلا تن ومةرقانلا || اذن د هريغو رثاعلل برعلال وق | وقت و ةمالسلاور دصم ا

1 

 يا .رقإون ةنع ينتنإو .رقاون جأ فطعلاب ةبيضالإو ا .اًدقت هللا كذتن ةلصإو .ةمالسلاب هل اوعد اذا كل.
 امأن ةرقان عتب و + تايبمملا عشا ييوا در اك نر ذا ةذنت.الو كنشةل اكو. فت دعك احو ردلقم ذهل |
 ةراثنلا+ريقإون جروصلا روقانلا + مالكلا يف ةعجارمأ ةآرملاو ,عردلاوودعلا» نم ةتذقنا سرفةيَلا»مذ ق ش |
 | اهرتعا الإ ةراتن يدنع كرت امو انياطلا رش اهودت قابل ابدشال اكفنا ذدنالا + ذئاقنج جوز ا ناك |
 أ |ت وصور دصه ر قتلا ةبتك اي اًئيفيدنع ك ل ةلمجلا|

 ٠ يف ةنكئلار 0 . ط سول | ىلع ماهبالا عرق نم عيسي رئاطلاو ٠ ةباع انالفو. .ةبرض 0 هرثذي هرقن

 روما نالفو ١ اهبقن حر ذلأ .. رك ةضيبلا |
 ش | قراظخلاىوتلاو.ب تيدا رىعمع 2 مكس لاقل ةاويلاويغ فو

2 



 أ صلاخما لاو 4 ١ يشل ورادصتإلا +:ةَمقن | سانلا 22111111 مسالاب اوقع
 وضو عيطنللار اصتخإو اردصم يتلا :لميلا نت هوجو نعمه رياتسلا فاشكتالرئامضلاا ايافخ|وجرفتساف

 فاّصوانع ٌبِمرلا ديعبت نعةرابع ةيفوصلاٍدنعو :ىنعملا نع بشي نم مالسرإلا دعٍف ارش دال. بيتو ناارشلا

 نا تييلوصالا دنع طانملا عيفنتو -هكبأةولخل عيمج | دريم ف1 ينال ١-0 مطاوحا

 قرانا نا كلرتتل) ةبلع تبثيل ىرافلا ةّيلع مدع تبني | كن اوم ةبيقتلا : فايضالا ةتوص عمسألَتا مين الا ةاعقيا

 كرتشما عرنلا نو دلصالا يف دجوي يذلا فصول | ةعب مطار زل ةاقو ةروشللاو لقعلاو نشا

 َ اعبيف دجوي ىذلاب هه ايا ةبيقتلا نوه ندِافُو 0 عرضلا 0

 || 2 ا < ردك ”غامدو . ةبرض ا[ هوب هيث |نوعم ناكاذا ت كسلا نبا لاقل ىلا
 ا | يناصلا بذملادرابلا هامل خاتنلا + ةجرختسا ظعلا نما 00 لا .رفظيو لواحيام يف جت“ ارمالا

 | | .هيش لك نم صلاخنإو .ةردكي يأ ننطببلا ب ةنال بتنا . اه دحإو اى الون اذالا باقنالا *ةروشملا نوم
 | ةفاعلاو مونلاو.اهصل اخي هج رمل عاق اذه لاخي تقلا :ةبادلا نطب نم راظنبلا ةبقني يذل عضوملا
 حلقت انيس اهيشم يف لقافت يا. رق ةفاز + نمو بلي اماضي ا بتاج لحاف قب طلال
 | يل . دك أ ملظ + ءافيشخلاو نذالا نمافنلا مّدقما قيرطلا ةبقنملاو .ةبانلا ةّرساهب بقنتديدحنم ةلاووبأ

 0 غاهدلا ليلق طئاحإو نيراد ب قيرطو لبجا يس
 |اهزيم اداقنتو انقن اهدقي اهريغو ماردلا دنت ٠ |بقاتموا : بقانمجةبلغلا املا دي ركلا لمنلإو ةرخخلاو ||

 ||| داقتنا ةنمو ٠ ايه در كد اهدا جهرا اهرظنو ةليبجلا قالخالاو ناصتما نمي فرع ام ناتفاللا ظ

 نمنلا نالذلو اًنالفو .بيءلانم هب ام رادظال, الكلا هن جفتسا ا نتن ةنقني ظعلا تقن
 أكاق 1ك ثيدح ةنمو ليت .! نتن ايا ةاطعا - ةتقدك هن جرح ١ انين ةقطي مالا

 ةوتن زوجلا دتنو . الجم اذن هيناطعا يا .ةنث .يندقن «يشلإو . ماعطلا طل طلخ ةئيدخو . قوف نم ةآننلل
 ١ اةراتعااو هيف برض ةبحلاو هلا رئاطلإو . عيصالاب ءاذا مالكلاب انالفو ٠ ةجرفتسمل دنع رفح نوفذملا

 رذرلا سلتخا ءرظنب يلو يفلا لجرلا دقو لجرلا قت + عرسا ريسلا يقوأرسالايف لجرلاو
 ف ا .ىشلا ىلا ونيعب دقني وهو: ساسالا يف ل اقوأ ققتتإو : افطعتسإو اهاعسافارملاَجرلا تقتتو ٠ عرششألا

 | | لاز ام لاقيو .هل نطفيال ىتح سالتخاب هيلا رظنلا رفح نوف دملا<يشلإو . ةممجرختسا ظ.ااو.عرسا لجرلا |
 ظ

 ىلا دقانلا رظنب هش اتاك ادق كللذ ىلا دفن هرصلا عيضلل مسا م اطمن تال هجرؤقسمل هةنع

 ا 0 0 ل ةغدا ا 0 ةلقني أم ةتهقا ت0 ىشع ةلففن يشل أ لثنن

 ان مر شقت رفاحمإو ا 0 كبار 0 سعوا هل مرر .رفتسا أكل ةحننت ضعلا هن.

 0 رخل[ دقو 5ر روما عل كن“ ةشقان ةيقانم 35 نع دبات عذتاو .هّيدر نم هديج صّلخو

 اعاردلا نالفو .شد اولا دقتإو .اهدنن نعم اهدقتإوأ ءرعش رعاشلاو هلت نعم عذبلاو ملا ع هنو |
 ْ لايصمةبللا هداتن عمات لالا +اذكم اهضبق ضصنخيالو هما وحلا رعشلا ريخل اقي هبَّدهو هحلصا

 ا 222 ا .

 ا
ْ 

 داوقن دج ناو ادا مثردو٠ ةّيسلا 0 علل ةحتان و . وريخ فَ ويف *ثءاع وه. لب ةرعشلااب

 | يف نادقتلاو. ةيِلِإو اًضيا ذوقنلابرهاردلا تيس امروأ هفبس ةيلحعلقا لجرلاو . دقن ىعم رديثلا هنو هللا
 نم اهتادصا سوردلا دئتو.ةضفلاو بهذا" ءاهنلافزع| قمع ل للا مختإو . لق ةمحت منتو .رففلاو بدجلا يف



 فق ل د

 | «ةّياقتلا | هيلقيلا لَ اي وتلا لوو: .ةتباصا اًنالف ةكملإو نول سيال 200 8 دقو. بالسلام

 ابيقنراص ةباقت بنتي ,بتنو بتي موقلا لع بقنو امم لصحي الفالصا مل لاّوسال. يا ."اًقناحلإ س

 :ردصملا جتلابةباعلإو مالارسكلاب ةباقيلا وا. مهيلع .هباجياب ء ءينلا ين عيدبا لها دع انهو: م

 ار لا د ريعلاو 0 كربلا فل[ ادهنو أ أ ع وه يا . م/اعريغ غاذيز سيل وحن باجيإ ىف قنو'

 10 را ضرالا ب بشن ع راس دالبلا :يقو..ةفافنحلا| نمر جتلا لوصا يس كيرلا ويفنت امو راذصم 5
 ,ةيقانو .اميلب ضخ صخن ع يغلا :نعو .برهلل الط ٠ شيجلا عم .نرم فرطتي ام هب هّيفيو بارتلا ||
 أ
 اً انالفو .ةبلغف بقادملاب ٌةرخاف ةبقنف اً ةبقانس رعاشلا لاق ل |
 ب ضرالا "ق١ بفنإو .٠ ٠ دايم ريغ نم وا ةهجإوم يلا ام نم مرغلا حن برحو ْ

 اًجاحراص لجرلإو .ةفانخا تّقر رمعبلو :ًاييفرانلا *. :تاربدلا ةلمما لانجاح ٠
 ١- 00طقالا اهيلع تع ٠ اييقوا ةيئتو ٠ ٠وفلان َبقن 5-5 0 251

 ا ل صحا يف غلاب ء ءيشلا ناحل سي تالا تدع امونايلغلا ددع ردفلا هب "تاقجام يلا - 01 8 يغلا||

 ة«يبغل | لوط نم ناسنالل ةآدو لعاف مسا بيقانلا زجارلا لاق . نما رهظىلع ءاشرلا دنعماملا نمرباطت|
 ةبقانلا فومحلا لب طلع ' اب ل 00 6 4يذتم تاك

 جان نعت اع 0 روكذملا ها ذلاو بقانلا 6 فصلا لعريطلا عق

 رح 0 لاق :ةمّلعلا لجنلاو اوااهو .اهريغو ىصح 0-59 فارما ان م يأ لولا أ

 1 .( مالا باب 0 نيل جار حل ان حر |١ ةعقن ظ

| 

| 

 بئاغلاب ثولحي باق ليسا ع اا لوح ىف 3

 ابجوق اال يوعت تاي ا ا مظعم نم 2 امو٠ :بارتلا نم رجل |١

ذلا مدعي يل يف 2انات|و 6 هذان 00
 لنملا ةعاو.٠ :كرطتلاو ظآغلا يي قيرطلاو 2 ي

1 

 فلا تلوم ةييلا» ااا 0 قن نبإو ٠ ينو دعوت
 فى

ْ 
 ش
ْ 
 ش
 ش

 16 ةعيفلو نيبباشتلل ا . بات 2 ناخرف

 ااباتن الا تدر دو وامس ربخ 3 تا يلو يلا ىت ب ناكل ىثل 0 ا ْ

 53 داي بما ضحي ا , تاتزوسافا 000 5000 نس 9 دعب

 ا بز 6 - 0 ا اكل رق وي والاب
 تيك ضرالا نيةطقو 2 + اقتل ناكحم نب ادراك رنما:ةماهس يلا هخأ

 1 8 0 ا ةئلاجنارا 1 مو ةجديإ ل مد

 ةزدح ل 1 ا تقفل او هجولإوادصل ضل ا ِ بقتلاك هريغو طئاحلا يف بثتلا كيقو

 ١ 0 ا ع ا سرفلا بقنو. اهبلقل ضرالا بقن ةنموأ|

 هيو موقلا دهاش يترازبلاع ناملوراقلا بنيقنلا رابخالا نعو ٠بهذ ضرالا يف الفو . ورضحأ|

 نيذلا م دابقلا تانيرعتلا كيس كل :ةابقن ا 2 ةهدسصكم هن عج بوتلاو .ةعقر كناحإو .اهربخأو ايما
 اتحمل سس سس

1 



 أ 0 ا ا
 1 روسحم 00 | ةلفان ءاطعا اًتالفو.فلح ٌددَت لثني لجرلا لَ
 10 نع ةيورم هيفني 0 يقدغل. اون هوكي 48 ءاطعالقتلا انيزو ٠ ةنم ةباوث ديرتالاه او

 ا ةديغب و ةيدر ةوفنو نوفا * ءىثلا ةَواقُ + نايح هاطعا لقتلا ةلفن :اويخعام مل لعج دنجلا ؛ مامالإو ٠ ةايا
 ١ قف هل ازإو ةعفدو هاَنع ( ياي 1 هيفني ةنع 2 لفنلا ةلفن او . ةدَع عفد 00 هنا القوا 2 أ

 5 هدلب نءو» نجح ت1 داك عتق 2 م هلب 2 لم را ذخانالفو.هايا ماطعا

 أهيلا ىف 0 ؛ يذلا ناكلاو .ىرخادلب ىل !!ابنم 0 اىبخلاب 6 هباصا ىلعو ٠ لفاونلا ىلكصلجرلا

 ءىثلانالفو ٠ :ةلج ءاغفلا لل ىفنملاب عر اكربث ةلئمو٠ 2 ةبلط ةعم يللا لفغتنأو .ةمهنغلا نما

 اا .ةنجم اهءام ةباحتلاو :ةتبثي ملو هركنإو ةدحج ةمنغلا ةلفانلا + لفاونلا لص لجرلاو .ةنم ىقتنا
 | اهراثا مهاردلا فر يصلاو ٠ ةتراطا اًنأيفتو ايفن بئارتلا ٠ لفإون ج 0 كلوز بمال ]ضل ا يذل
 1 ل هافانو ٠ هيفن يف غلاة يفنت 48 داق اللات تابجا لا. ضال لعد .زعرشالهحا اعرش *ةلفانلاو

 || ايفانت ايفاكتلا ةعف ديو ةسان يا كاذ قاني انهوأ ىلع او . عّوطملا بمحت تسلا أو بودكتملاب يلا

 د 0 .اعفالتو أني 1 ةلعفت ام لفتلا * : نيناغلا ضعب مامالا اهب صخي < ةذايز ظ

 ْ ايندو نيد نم ع اماه .ةدايزلاوةبطاو ةمنغل ١ لقتل و. ةلفانلا اهرشو. بجيل ام

 |  يناحلا يف اوفات تاموجو ةيئازاهمالةلفانلا ةنمو ٠ ةذايز يل اذه لعق ان لاَ
 ىنتنإو . ةذومحلا فاصوالا يف اًضدب مضعب فلاخ يا لونبلا رارحا نم تبتو لاّقيو لافنا ج ةضيرتلا لع
 أ درطناف هدرط يل ةَساف هافنو ٠ ىشل ءافعنا ةنع ةدحاولا ليلا لع يسال لا رو

 0 لغاف مسا يفانلا + تبث دض هيثلا ىنتنإو معلا دعب رهشلا نم لايل ثالث جتفف ضب لتلاوة
 ا يقانلإو قف ل :ايفانو .اليتق مزاج عبج اف ياطقلا تاق نلبح ىلا 5 لال

 *«سيلواك ةادانم مالكلا قي ام ةيبرعلا لها دنع *: فانفنلاب اًقيقر. ًطوسبم للا نم طقاسن ام ىجست
 ءيغلا ةيانت.د دع ةتي ابو ت21 درل ةنم ةتيفنأم * كامل يم رأدج ةناك يذلا لبا عنصو فائقتلا فشلا

 هج رعلال ها النعو.ردصم ىف ويلا“ انت ةاقو رو وهاب ةولعت ين ل !ليج دانس اه رعف ىلاةيكرلا ةنش نيف 597

 أه ليقو ةفاضالا طر كاقالا لانس ربا ءاشقا نم نيو لتس لالالا لف تس
 يئانلا ن نا دج نيبو ةنيب قرفلاو : ولك رالكلا طش فكك ؤنرادلا (عاغوأ . فان جفرا رالي
 ا .انح سل ايفن ةمالك يب .-- اًقداص ن ناكل | ةلاينغم ناكو لعب تب كيع ل ا كل * اهيحاون

 2 هد لح لف كو 5 يسن ا ناك نأد .انابج داونلا فيعض ر ,اصاهوفن هغند لجرلا هّقن

 | نينالاموه يف ملا تافيرمتلا قوات يف لكس يلوأ .ةبوعص ده لذ لفل هلت ا ل
 ١ ادم ل |ءنلا كرت نع رابخالا 0 الب تالا طب كوسم اسس

 | طلستي اناف ةفصب فوصوم ءيث ىلع يننلا درو اذإو هفنتسإو .ةيمل لدا دل ام "نمل هفئإو,.اولكإو .اهابعا
 ال انعم تاق َلجرال و اهّلعتم نود ةنصلا كلت لع لاكلإو نابجنادا ّيفلا فيعضل هفانلا»# حارتسا لجزلا

 و 'و اولاق - لجرلا كلذ دوجو ةموهغمو. لجر نم[ 0 انة لج بت قا اهريغو لبالا ند يبعملا

 ْ قتال تاوذلا نال ةفوصوملا تانلا ىلع ينتلا طل: رقاعلا لا اذ .كلذكة نم قار

 اعانللاو 170



 ةلجيتلاو ةطقيلاو ةطنتلا *ةطيعشلاب اهيمسي مضعبو.ةطقت
 نأ رثب ماه الب عنلاب طّدتْلا بي ذهلا يفو.ةئثبلاو ٌيردجلا

 نم ةطقنلاو .م نالم لمعلا نم ديلاب جرخي
 3 هيمارو طقنلا جرسم طاَتنلا * اًعيرس بضغي

 برضو ةثدعمو طننلا تبنم ةظاقتلا * ةطاقن |
 ناغلا نم "ذا يف تدخو 4 جصتمسي جرجلا أ

 مه دياب نروطافنلا جنح لاقي طفنلاب ابيف قرا

 رم راكم ةظاقن ةرثبلل ءاهنفلا لوقو . تاطاقتلا |

 طََتلا وذ طْيلا * عذللا تبنم اهنال طننلا جرخم |
 ةيقليف دلجلا رعش عرني ن ا طيفانتلا نإ ل قئنالاو |

 كاد لفي لكي انا ف

 كطيو الا للا
 تاتا ]راد "قرتتلا لكلا رطاتتلا - 0

 ةدئاز نونلاو ةرو طن ةدحاولا يسولا ظ
 عفنأ * ”عفان وهف 00

 ا م 1 ا ارا

 د عفنلا نم 500 »< ةعفن بلاط ةعفنتسإو . ةعفنم |

 ىلا ناسنالا هب لصوتي ام وهو ٌرِخنإو ٌرضلا ٌدض عقلا
 نم ةدئانلا لوصحل اصعلإو َةّرللا ةعفتلا * هيولطم |

 ميدأ نم ةعظقو عؤنلا ةعفبلإوأ تاعقن ج ابي برضلا |

 ذا لك يف لمت مدا يشب ةدازملا ي را

 عنتلا ريثكلا عاّقتلا # عفنو عش ج ا

 ةعفنملا * عقنلا نم مم 0 * عنا 2 عشا |

 عفانمو ٠ عفانم جب عفتني ءيثلكو اضيا عفنلا نم مسا
 اهتف ارمرانلا | |

 تمزوو ل -- م ع هدي تاغ

 ورا هه “أ

 ع ىنعمب هدي تت للك ا

 0 2 ا ام دراما حق
 لع ليرشي ام يلا 1 ا ا

 لا يات ج قيوسلا

 كيرلا قرم او تاك ةيسو قو هي اه لانو
 فيغسلا

 تك

 رام!

 هل ضرالا يف رس دلال صاعق للا لبا نما

 قفن

 لاقيو . هيف بغرو جار اقتاقت ىشني عيبلا ىت

 اقذلخ اياطخو اهيالط رثك يلا ةأرللإو ةعالا تنقن

 1 لقوا ينفو دفن هيثلاو .تماق قوسلإو. ثدسك

 حرولإو .اهيحور تجرخو اذا اقاوفن ةبادلإو لجرلاو

 يناعملا يابو دوننلاو ّيشبلل عوضوم قافنلا ليق .رشفلا نم
 جرخ اَقَت قاني ىذنو قفني عوبدإلا ققنو . ةنم عّرفتم
 # لق وأ قو دفن قد 0 *يشلا قفل و هئاقفان نم

 ققانو . اهجّور ةعلسلا نالفو .قفن ىنعبب عوبرالا ىّقن
 رتس نيدلا يفو .هئاقفان يف ذخا 0 ةقفانم عوبربلا
 قا للا عتاب هالي نايا هلو ويلعب رفك

 موفلاو: هدننإو ةفرص هل امو.اهجّور ةعلسلا.“ هداز يففو
 :انمس اهرابوا ترشتناوأ ترتنا لبالاو . موس تقفن

 11١ خي رارفلا لوقو .ةتاقفات نم 2 درعا | عوبربلا ققنتو
 | يفت لعجا ينعي ماجالاب وبلع ىّنتتإو ةيدعصلا هتماقم|
 'اككأيا ناعإو امانآءهترايز كرتب ةقفانلا ةعلسلاك |

 هلاتفان يف ذخا عوبرالاو ىلا لخد لجرلا قفتنإو
 | نيولأ ذي ققانملا قاقتشا ةنمو .ةئاقفان نم جرخو
 اكلاكر لخاك مد وذادلا د« ةنشا هل ام لو قتتسإو

 ارهظيو اك ربلا ةرجى دحا هآَقِفاَنلاد دساكلا | نم

 رينلرب ' ناو ءاعصانلا لا ةهج نم يق ١ 3 اهرغ

 دافور م ا 1 1 ! قاتلا +

 ملل سس هس سل

 [ ديف ركذ لكم ةقفت صِيَرَد لضو». ناكم لا ج 0
 ا | 0 ابدا نيدنست انو قافنإلا نم مالا ص 1
 |سيلاولوح لاني هيشداقب 0 0

 لل رسل رت 36 قاقفان للا ا 01

 يالا فات جرسكل ابق فين لوقت ةماعلإو .ةنم 3
 ا 00 لمعو دهش نم ليق . لعاف مسا

 ا || لخا نمو .قساف وهف دقتعإو لمعي ملو دهش نمو

 ةققتلا ريثكلا قامو .رفاكو ف ةدابشلاب



 ضنن

 . ضاقنلاو ضاقتلا مسالاو . مدوازم اوضنفن ثيحأ |
 ضنن ةلجئإو. ةراعتتسا وهون: م داذو ىلنو هتعتا ةنع اال ا

 ضنننإو ٠ ةضفن ىنعمب ناكلا ضّنتو .ريتلا نم اهيف امأأ

 رك لاو . ةقرو رضن رركأإو .٠ ضنت دن عواطم ٠ بوذلا| |
 .ةثفنن عم ناكل ضختنإو:لوبلا ةيقب ني ار

 تعب رايإلاو هجرس < يشلاو . ةضفتلا نعبركذلاو ٠

 حو لعاف م ضف انلا#وب ىقتسار جابو .ةضتيننلا
 ضو ضفان حو .ضفانب ىح ةنذخإو ركذم ةدعر ١

 بوثو .م م ح تي كلذ عجار .ةدعرلا ىح يا. قرف

 ةماعلإو .ةرفص وا ةرهحنم ِهنول ضعب بهذ يا ضفان
 ضانلاو ضاقتلاو .ضفانلا ةدعر ضاْننلا + دراج وفل ْ

 رطقي ضافنلا لكلا ةنمو ٠ ضافنإلا نم تاغنا

 اعنا د ما فال هاذ يرجعوا علا
 نم ظنس امن ضاقيلإو ..قضوفنملا وم طقس انك
 9 ّرضاَتن هملع ام ل اقيزإا ناييضلل ناوو ضوفنملا|
 ىو رملا قروةيلعش مف ظاسبو: برايقل نيا

 د قرولا نم روكذملا طاسبلا ىلع ضيا ان 1
 صوتا رع طال كارملا لثة |

1 
 صقبلا تيعصت هنا بإوضلا قاب هنقا لوف ناكل
 حو رونلاو قرولا نم طقاست ام ضتلإو؛تفايلاك

 ىعب لعق ٍٍضعب يف ةضعب دجوي تيح بنعلا |

 ةكرحلا ىضتتلا + ضفانلا ةدعز ٌءآَضقْنلا * لوعنم
 ةصئنلاو ."نضفانلا ةدعر: ةصشلاو ةصئشلا < ةعرإإ
 . ةعطقلا ثظنَعَو ضرالا نم ةعظفلا بيضت ةرطملا اضيأ
 اهيف له |ورظنيل ضرالا يف نوتعبي ةءامجلا ةضفتلاو
 ضوُفنلا *ةدعرلإو كرما ىضيئنلإو ىضفتلادال ما ودع
 ةضقتلا ةضيفتلا * ضْوُمَت ةأرما ل اقي.دلولا ةييكلا

 قديف ذخئويفا

 .هي ىّوادتي قارتحالا مدا

 طن

 دعس اهاخا ىثرت ةّينوحلا ىلس تلاق .ةروكذملا ةعامجل
 ةضيننو) وضخ هايملا دري

 عبتلا ل اهسا اذاةأطنلا درو
 ضنافنلاو .ضئافن جرابنلا فصن لظلا رصق اذا ينعت
 له ةناهكلا قيرط ىلع صحاب نوبرضي نيذلا اًضبا

 عطقن ياا وا ىلزملا لبالاو ٌددع وا ءوركم مكاو
 قرو نم ضاقنلا ىلع ضفنلا م ضفانالا ** ضرالا

 لاكتسملا ضفنملاو
 صافنملا تإوصلا وا كلا ةرخخحلا ضاقنملاو
 نحس هبش غبتلا باّرش دنع ةضفنملاو . ةلهجلا داصلاب

 لوعنم مسا ضوفنملاو. هرلادع نويلغلا اهيف لعجي
 ىلا ةضفن ةتباصأ نمو

 .ابضخ قرتحا ول يضع اًطفن ظننت لجرلا طنن
 . تلغرذدقلاو .تسطع وا اهنناب ترثن اًظيْدت زتعلإو
 ةترالفو ٠ تّوص ( يبظاإو باوصلا وأ ) يعلو
 8 ةتمر اطوبب زنعلاو .تعقف 0 مفي ال اب ملكت

 2 اون طبت طمس هك تطننو . اًعفد

 16 زل إو دلتا ني“ راص وا تآجم وا ااَمَع

 . ةضوثلا ”ةدرفم . وو#وريملا

 كحل 0 ديو« ."هبب كفر الري وعلا تطننا|| تدعو ردصم ضننلا + دازلا < يقبل نفسيا ام

 قرتحا وا بتتخ لجرلا :ظّدنتو ٠ ةطؤننم ابإعجا| ىلا غيصلا رثا ىّدعتي ال نا دفع دنعو رئاننلا ءابتنلل|
 ردفلا تطفانتو. تاجموا المع تحرق ديلإو .اًمضغ| ةرخ ضفنلا * بيطلا. ةحئار ةنم جوفي و وا ريغ[

 . طقانتت ةلصأو . طقاتت رذنلا لاقي. 3 نعيمر| نضوسب لمحو ا ابيق ةنم كلام اهترإ هل انقل يف لغلال
 ةلكفانلا + ةلعاتملا باب نم ظفانث تحنلا ضعب يفو | هيتايف سآلا عم لوفلا عضوم

 .( ط ف عوف كلذ عجار ) ةطفاعلل عابتاو | ةزعاملا
 .اطوببطقنت يا ةطفان زنعو . طقت تاذ يا ةطفان ديو
 * تاخاتن تاذ يا ةطفان ةوغرو .اعفد ةعف دت يا

 طقنلا * ركذتسو دي دشتلاب ةطاَقتلا كي ةغل َةّطاَننلا

 دوسإو نضيبا "يف دمتم نفثد (ًأطخ متفل !ليقو ني دقو )
 ل اعا نم روطلا لبجيو

 2 رس

 ةدوجإو لبجحلا تيز ىس ةنم عون رج | بناجب رصم
 اهسوؤر يف داوعا نيدآوملا دنع طقتلاو . يفاصلا ضل اخا

 ةدحاولا جرسلا اهب ةاضتو كحاب لعتشت ةقرتحم ةّدام |

١1١١ 
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 ”لااسا رخثالا'ففصتلاو
 صايدعاب هتباتك 8

 كلوللا وا رغاشلا ع ا

 *#« ظانل الا برتو ةغللا

 م 0 اذار ةاكشلاو هنتوا ةانكلا

 سنو شنو ارذان ن اننو سانت ج ناواَسقت
 لاعف ىلع ِح اعف سيلو ٠ ثأو ا

 5 2 لاعف ىللعو 2 اًرشعو 2

 * 1 2 حل اح ا
 سانتي يا نسيت *يتو .ريثكلا لاملا سيلا
 3 ِق م عجار 0 ةلباقيو٠ 0

 اذه لاقي .ةسافنلا نم ليضفت مسا سّقنآلا * ةاتا

 ااذه:ا) وهن ةماعلإو ."يزدع ةمركأو ةبحا يأ خان نا
 ل 2يفو كلت ضرك ياكاذ تر 0

 سوفنملاو .رينك يا . سقنمو سفنم ل امو .سيفن يأ
 كر ثيدكلا ةنمو دولوملا ا

 يا.سوفنم *يثو .رانلاو ةنجلا نم اهناكم بيك
 ِء 0
 سلا 6 سفن 0

 عش ا 1 فوصلاو نرانلا سف

 رالفو. اوبصخا 0 موقلاو .٠ رشنني ىد عباصالاب

 غلا نا كفا ءيغلا ىلع

 دقو ا ةسوفنم سفن

 2 رعار الب اليل تعر انتْدَت شقنت تشفنو شفنتو ششنتأ|

 ِدْلا "توكيالو.شّقتلا منالاو.ةراقتو ةقفان يف
 لوقت ةناغلاو"اراجعو دلي كك زك دكا
 نفل دع هسننب 3 هد دم 3 اًنالف تالف ع

 ةدلا يكارلا شننإو . ةفقث ىعع فوصلإو نطنلا(|
 ل تشّتو ٠ ا فر: آليل اهسرا لبالاوا|
 ضنن رئاظلاو . تدأبزا ةرطأو .تشفل ىنعمب منغلا و

 فوم ةرطا تشفتنإو ٠ دعري وا فاخم ةناكة شير

 ىا لبإو . شفاون جت تربل ةلعاف ةقفانلا + تشّقنت
 0 شنتلا * عار الب اليل رت يا شفإوب منغ

 دعا سلا اديتلا ان يفررحْذ نت 0-8

 ىذ دلبو. د اليل رت يأ .شن من وا لباو
 اليل ىعرت يا شامت بنَغ وا لبا + ربصخ يا ٍشْنَل

 ارا 1

 ضفن

 1 00 قرغتملا عاجلا شنيتلا * عار الب

 ةماو .فوجلا وخ 0 5 شفتنأاو شيلا

 5 0 اع ةشفتنم ةبنرإو٠ 00 يا .رعشلا

 هجولا |
 اهاتا ةلكلابو . ةعفد اصْنت صفني هلوبب صقن

 لاك 3 داق هل: ل اق“ ةضفام ةصفانا دج امير
 كئضاابو .اًعيرس اهاتا ةلكل اب صفنإو .ًالوب دعبا انيا
 ال2 لو ةفو ةعفد ةدجرخا اطونب ةانثلإو . ةنمرتكا |

 نم 211 نشر لجرلا صنتتنإو .زمرتملاكر اشا هيتنشب
 هآنلا يف ةاد صاننلا * ركّدلا ىلع عباصالا للخ
 مدلا نم ةعفدةّصْئنلا < توت ىتح اهاوباب صفنت
 ةاصتن اهفاتكأ ىلع ةامدلا ىرترعاشلا لاق .صقن ج
 كحضل ١ نينكلا صاقنملا + بدَعلا هكا صيتتلا
 شازنلا يف ةلاّيملاو

 ١" 1اس واي د دوغلو + هوغو قابعلا
 أرثك ٌةرملاو : تيت لبالاو :ةطقسا رجتلا نم قرولاو
 اا به مولا ضيا اهشركت ضنن لاقيو :اهدلو

 اة رع تققت مركلاو ٠ هلينس 0 َج جرخ عرزلاو امال

 هرقل كنسي | نك

 رةليمخ لك بيغ اهنع ضفننو

 ٍدصرم لك نم ثوغلا ةامر ىثختو

 لوقت ةماعلإو . اول صعب شاول ادلإو عقلا ضننو | م
 دارظن نالفؤو.أ ةتدعرا اًنألف ىو. اهأرق رّوسلاو: كح
 أيا. ضفنأف اراه تملكت اذا لية ةبا
 | ضنحافآلال تيذكت اذإو ار 6 نكات له كنشلا

 |ضتتو . عباس كنس 0
 الف اهب قيرطلإو .ِرب اضْوُفُن ا ضيرملا ٠

 دش 5 2. نعم 1 ُئ بوتلا 1 7 ةضيفنلا

 ا اولمرا نموقلاو + تت لبالا ةضتنإو : ةقلاالل
 ]وراص ةتقيتحو ةونفا وا غداز ينفو ملوما تكله

 ا ةنع لوزيل 0 1 0 بونلا ضنن

 | 18 لع فرعي يحن وف ان عرج رلظت ناككلت :الفو

 د



 نكد

 يأرلاو ةدارالإو بيعلإو دنت ًالإو ةحطإو ةزعلإو ةمظعلا| |
 مرذحيو نار - ل اورؤش قاس لق" ةبوفعلاو هاكاوأ

 اهم ديزا نأ ينو لرشلاو  ةونع يل شن هللا

 صخلا ديرا نإو ةدحإو سفن نم مقلخ وحن حورلا| |
 1 ا ج سفن رشع ةسخ يدنعل اقبركذمف |

 .قايسلا يف ناك اذا هسفنب داجو ةسفن تجرخ لافيو ْ
 رمالا يف ددرت اذا اهرواشيو هيسفنر ماوي رالف ل افيو

 3 أ .تبغيو جرعي امها ىلع يردي ال نايعادو نايار هل هجناو !1

 ينعيادن ىتح دوجلا سفن رواشا
 اهرفشاال لخلا نسكن

 يدبعلا ةثريوح لاقو
 اةيرك سفن" ضر

 اهييطيو ىنلا اهيضيبفاكتللاو
 سيل لوقي ماعطلا بلط ىنعب اهب مالو

 اال اككبأ ريمخ ركحلا - لكألا سَ

 نرخ يا 7 اك ها راش عم ركتملا سكتوأ

 . هرهوجو ةتقيتحو هتاذ دح ِ 5-006 3

 | فيطللا ٌيراختلا ردوجلا يف سنتلا تافيرعتلا يفوأ
 اهامسو ةيدارالا ةكرحإو تريحتاو نمل 3 0 |

 دنعف ندبلل قرشم دوج بف ةّيناويحلا حورلا مكحا

 امإو هنطابو ندبلا رهاظ نع ةدوض عطتني توملا
 .هنطاب نود ندبلا رهاظ نع عطقنيف مونلا تقوأا
 ةيندبلا ةعيبطلا ىلا. ليغ يتلا يف ةرامآلا سشنإو
 الا كلا بدع يعل تاوهشلاو تاذللاب 50
 اما قالخالا عبنمو رو رسل و ين الا ةميجلا

 باقلا روني ترّونت يتلا يف ةماّوللا سفنلإو . ةميمذلا]|

 اهنع تردص املك ةلفغلا لس ندب 00

 ٌيرلاورمالا يب ةححفل و ةلجلاو ةعسلا ضيا سّنتلإو |

 ١لاقي ةعرجل او .ًاليوطأ .

 سفن

 سلو :يذتغيو ديزبو دّلوتب ام ةهج نم كَ

 ةهج نم يلا ييبط مسجل لوا لاكوه ؟يناويحا
 هذاسنالا سفنلإو .ةدارالاب كّرحتِو تايئزجلا كر دي ام

 كردي ام ةهج نم لآ ييبط مسجل لوا لاكوه
 نانلزو ١ ةيركللا لاعنالا .لتنيو ةلكل) ومالا

 ةنراقم اهتاذ هم ةداملا نع دّرْما رهوجلا يف ةتطانلا

 هيتاذلا رلعلا نع ةرابع رمالا سنتو . اطاعفا يف ا
 اهريغصو اهتّيئزجو اهنيلك اهلك ءايشالا روصل يواحنا

 انها ةييلعاوأ تناك هني اضل امج

 رادصم نسلاو رب تانرملا دحام مالك صنم

 يلا فناو ف نم جرخيو لخدي جرو ءأح ءاوطا ميسنو

 رعاشلا لوقو. كا َج نتا 06 ةئرلا يذ

 . ةعاس دعب عا حا اناننإ 5 ادوج ييع

 يا . است اباتك بتك لاقي .مالكلا نم ليوطلاو | يل
 نيسنت وا اًسقن هانالا ةيس عركا

 لاق .سافنا ج هيلع دزتالو نينعرج وأ ةعرج يأ |.
 ريرج

 رحارقلا ميشلا نم سافناب اهينب ةبغاس شو للعت

 هلوق يف سهل و. ةّرمب ةنم برشي ام كبنيلا نم سنلإو
 ضيا هلوقو ا لا

 عضوم عضو مسا نميلا لّيق نم ركبر سنن د
 جوف هيا اًمتنو 2 نقنييوؤم قينحلا 5

 ثيغلا رشنتو بركلا جرفت اهنا فعملاو ٠ اجيرنت

 دارا نييلا لبق نم ةلوقو . بدجلا 5

 نم نوني مودل لهأ ن 0 ةلرسيت
 اةمس هيف يأ .'نعاوذ بارشو ٠ لاو رمت

 اذا نجا 0 . يذ ريغ بارشو [٠ يروأ

 .كرما نم سنت يف تنإو .هيف شتي لل ٌوِئاذ ةقاذ | بونتو اهسفن مىولت تذخا ةّينالظلا اههلبج كح كيس
 بلقلا رونب اهرؤرت "م يتلا يف ةتئمطملا ىو :اهع
 قالخال اب تنلختو ةعمذلا اه انص نع تعلذلا ىتح

 .ريببط مسجل لوا لاكوه قاتلا سئل. ةديمحا

 ناوه ءابطالا دنع باصتنالا 01111 لع يأ

 سنئلاو. ةبقرلا باصتتاب الا صخغلا سلا ىناتيال

 ةئرلا فصن يف ةفالا نوكت ناوه مدنع فصتنملا
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 م ردح داخل لج ودو تار رزشتسملاك

 ؟ ترام نوقتلاو: :ةروعاف | رقت .ةرقاف يا
 رافنلا ديدشلا ايلا ةد ب روذنبلاو

 جرذنلا + مالكلا رثكآ ةجرفن لجرلا جرفن

 *نابجلا ةفرعم هاجرْفن و ةجاَرفنلاو ةَجرفتلإو جامل

 راكلا ريل
 نيج ون اوقب رفط يل. تو نارتو يظل ر
 ةلعج ”يظلا رثن * نهنيب قيرثتإ 00 ا
 ىلع هرادا مهلا ٌنالفو4 ةتصقر اهدلو ةأرأإو .زفني

 مىسلا زننإو . هتماقتسا نم ةجاجوعا هل نوبيل ورفظ

 * ضعب ىلع مهضعب بئاوت |وزفانتو .*هزتت ىعبأ
 ةبعل زاقنلا * اهعاوق يا ٠ ةّبأنلا زفات ةدحإو ةزفانلا

 ةدبز ةزيفتلاو زينتلا + نوبتاوتي يا اهيف نوزفانتي ره |

 ءابظلا نم باّتولا زّوَُنيلا * عيعال قينعلا 3 قّرفتل|
 هب سفنو . نيعب لا ع رسظنب ةسفن

 هيلعو . هلع ةداسح ريخم هيلع دو نضل
 كلا كورا ةايفاكا رتل سانت يخل
 دايك رانم انكي و ةيئزيو ان 17 ىلع امالغ
 |١ اذا اذكو .مدلا وهو قدما نرم وهو.نسفان يف

 ءانبل اب كين ضيقا 3: 1) انيذلا نا ة )عض اخ

 ثرو لاخب. سوُفنم وف ف ٌنالف َسْفنو .لوعنللل
 ا نالف

 » 00 2 ا اَنآَن وأ ةسافنا ناقتي

 ةسنن لاقبو ٠ اففكو اهجرف اًسيفنت ةتبرك ةنع سقن
 يأ فاضملا فذح ىلع وا ةلهما ىنعم نييضت ىلع

 ةيزك فن
 ىلاغو هيف غلابو مركلا يف ةارابملا هجو ىلع هيف بحر
 .ةبخا انالف *يثلإو .اًسيفن ناك يتلا سفنإو ٠ ديازو

 ىلا سننلا لخدا لجرلا نينو فيفا ةيقر رمألا فو

 ع . سيفنتم زر هينذ لكو. 6 هجرخإو هن

 ا

 | ناسا الع ابانتا بوري لكلا قس اناا

 اصلا يا نياعلا |

 | ةسفانم ةوثلا يس اًنالف سَقانو :ةمْغَوا

 دكا 1 ةعرسلا ىرم غابدلا ذاخمال غرفتاال ٠ داز راملاو .هملا عفن جوملاو ل سوفلاو ٠ لت

 برشو هيف نع ةنيبي نا ريغ نم برش هانالا يفو
 . لض سنن لك يف هيف نع ةانالا ناباف سافنا ةثالثب

 اك[ ني دمحم امك نوت قالا ةوركم لوالإو

 ىشنتلا نع ىبعو انالن هانالا ف سّئنعيم السلا هيلع

 ل يرتب اا ولع امه يا ةكدعصلا سنو ٠ ءانآلا يف

 سفانلا * لوسفان ىنعب هىثلا هس اوسفانتو .بركوا

 رسيملا ماهس سماخو كلاب ْث
 2 .ةارملا ةذالو زوار كصم سافنلا * عبارلا وه لاقيو

 رعاشلا لوقو. دلولا بقعي ءد سانا تانيرعتلا
 ”ةناكسأ 2 انل

 1 لاو طابك
 تجرخ لاقي . حورلاو ردصم سلا + دلوب يأ

 تلو ]ا ةجكور عاب ةنعت

 ةكادعل ةنم نسفيلاو *ل اس اجن

 ارززتمو بفيس فج الا سو

 سنفنلا نال مدلا اضيا سّفنلإو ٠ 0 ني
 ثيدح ةنمو . مدلا اهماوق نإويحنا ةلبجل مسا يف يلا

 .هيقطتس اذا ها سيال ةلئاس هل سفنال ام يخل
 وا هوما ماو

 0 دسجلا ي

 اولخدأ مي
 ظ رذنملا سفن رومات ب

 نشل داريو ٠ نيع ىلا شت ةتباصا لاقي نيعلإو | د

 لاقي . دنعلا اًضيا سنت . هتلمج ناسنالاو صخشلا
 كاب يانا راخاال] قم ياجورفا

 ةنيع هيثلا سْفتو . كتقيقحو يتقيتح وا كدنع امو

 امم ةغبدرذقو .هسفنبو ةسفن ينج لاقي .هب دكَوي

 اسنن يل به لاقي. هريغو ظَرَق نم مدالا هب غبي
 انني برعلا نم ةأرما تنعب يعصالا لاق . غابد نم
 سنن ينيطعا يا كل لوقث اط تلاقف اهتراج ىلا ا
 ( ةلهعتسم يا ) ةدفا يناف يتقينم وب سعما نيسفنوا
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 رن

 لرد بضتتو ٠ رفنو رع لك لبق ةتيفلو . رغلا ارث يظلاو . ةيلغ ارثت انالفو .ةكم لا ايمفدلا ار 2

 كابا رنعو . داصلا باب يفركْذ تاو ص تك ةبثل نالف نعو .ارفان 0 6 * درش اناَرنَو

 ةعبس ىلا ليقو ةرشع ىلا ةثالث نمو ميلك سانلا رتلاو | لاقو :ةنع نيعلاو ّنل ريننت مدنع ةناكافوركم

 كلذلو ةرهعلا لع داز اهف رنن ل اةيالو ل اجرلا نم | ينانكو اًذفنق يفاّنف ةنع رثن يتالليق تاو امل ”يارعا

 ةثالث لاقي اكرافنا ةثالثو رن ةثالث لاقي نا لص | ارفانو . ةبلغل اب هيلع هل ىفق نالف لع انالفو .ءادعلا ابا

 ريغ

 ككل فشلا ف انك يرقانم

 .ارخافتو ايكاحت ارفانتو .ةبلغل اب ويلع كل ىضق نالف

 ريننلا ىلع مّمح يا ةعم |وُردتف مهرفننسا ل اقيو ٠ رن
 *ةعم اوبهذو ةوباجاف هيلا ماعدو ودعلا لاتق يا

 ليفطلا نب رماع حدمي ىشعالا لاق .بااغلا رفانلا

 ةثالع نب ةيفلع ىلع لوحيو

 رفانلل روننملا فرتعإو كيف خف يرعش تلق دق
 .رثان يأ رفان ةاشو.رفت جراقن تاذ يارفان ةبادو

 ةرفانلا * ةتانلاو زرابلا ىنعب رفانلا لمعتست ةماعلإو
 يتلا ةتليصفو ةترسا لجرلا ةرفانو ٠ رفانلا ثْنّوم

 روفانلا * هترفان يس انةاج لاقي . هبضغل بضغت
 كاولضلا وا سدت ا نابزتلا ةس ىراشلا قس

 ردصم رانا + سائقلا ينإوا ةاطغو هيلع لت يلا

 * داي ةبادلا هي لاقي ناري لثم مسإو
 نم بلل اغلا يا .روفنملا نمر فانلا هذخاي امو حا
 ةيراتن ةيِراتع لجر * مالا هذخاام وا بولغملا
 ريفاصعلا ريرافنلا # "ورام 00 يا عابتا

 روقلاو رفانلا عمجو ردصم رْذَتلا * ٌنْوُردت ةدرفم

 ةءامجلا موا لاتنلا يف نرورفانتيو كععم نورفني |
 , عشقا: نود اَرتَقْلا يفاةعلو نال
 نم جاحلا هيف رفني يذلا مويلا رْثتلا موبو :لاجرلا

 0 1 خل رع ع دعب وهو كم ىلا كب

 0 :راقنلا

 لوفلو . ارخاف وأ ب
 محب 0 0 3 ينَرتف سا ىلا ةترفان

 اًنالفو. 0 ترئن نب قارا 57 0 6 جرفانملا

 ىلع الكاحل .ةودمو ةورصن اًنالف مونلإو . ارفان ةلعج ||

 ّيبظلا ٌنالفو . درش يبظلا رفنتسإو .اوبهذ رمالل مونلاو

 جهارلا باب ةيس طهرلا عج جار. طاهرا ةثالثو طهر

 دا هيما ةَرفتلا « ردا رز ركنلا رد ناقل

 كعم نورفني موقلإو لاجرلا نم ةرشعلا تود

 يف نومدقتي ةعامجملا مث وا لاتنلا يف نورفانتيو
 رعاشلا ل افورمالا

 اطسو ىعرمو يَا ةرفنو اطرفو اًسرإوف اه نا

 احول 006 نأ نم ابدومحي

 يصلا ىلع ولع محلا مكحلا ةَرفنلإو .ةترفان لجرلا ةَّرتو
 نيكد ا يلا رشا اكطقنلا فتوح

 تيرذعو ةيرنن ةيرفع كلذكو عابتا طر 6

 تجباودلا نم رفانلاروذتلا  ة ةتيرفن ةتيرفعو تيرفن

 2 ١ةورؤفنلا رذتلا وينزونتلل موتو دتفم رؤفنلاو

 ةرهبلا نودلز كتلا ليتل دع ةيرفان الجزل ووو

 يف نورفانتيو كلعم نورغني موفلاو لاجراا نم

 ريذنلا مويو .رمالا يف نوم دقتي ةعاجمل م وا لايتلا

 ةنمو .ةيسراف ٠ هيف م قوبلا اًضيا ريوتلاو .رثتلا موي
 ةنس ةثداح ةآنثا يف اهانأشنا انل لاما يو ةيروس ريت
 121000 ' ارا
 لاعقل سانلا ةّماح رايق ماعلا رّيفتلِو . تاّينطول اب
 لتق يف ماعرال ةماعلا دنع باعلا رثتلا ةنمو .ٌودعلا

 نم مطوقو .دجَو اغيح ناطلسلا هلع بضغ لجر
 ريع لصالاو .ريفنلا يفالو ريعلا يفال مل لصيال

 ريفنلاو ماغلا ىلا رايفس يبا عم تلبقا يتلا شيرق
 يديا جهارم اهذاقنتسال ةعيبر نب ةبنع عم

 هلوق يف ناتفئاطلا اهو ناك امردبب ناكف نيباسملا| ن

 لجرلل بّرضي . تييتثئاطلا ىدحا هللا دعي نإو
 | لها دنعو ردصم رفاتتلا * هر دق رغصيو ٌهرما طحي

 ةرشن ةردع هسدحا يف +



 ثاننإ و 035 لجرو 1 هيتيصخ ف يا .ذنغأ |

 هابب فقثالاو . ايم آلتما يا او نانا
 نيمسلاو نيطبلا خيوفنآ إو. هيف خي دل ١ خاقنملاو تنمو

 عطقنأو ميتا ِادَو اًداَنَت دقني هيثلا دفن
 دقن + رثبلا كرم هلو موقلا داز.دفن لاقي .غرقو
 هكا مالك نم ل يلة 10 هدد 55 للا

 .ةمصاخو ةيكأح ةدفانم هدقانو . هدف لوفي مهضعبو

 ةمرهنبأ لاق . ملاوما تبهذو مداز ينف موقلا دفنإو
 ئدنلارظيتشيردبلا لئمكذشغا |

 انقلب ىذا اتا
 دفانتو . هانفا ءيثلا ٌنالفو.. اهؤآم بهذةّيكرلا تدننإو
 نيش. نقرا لك ىل دا ضاق هلا د واجشعلا
 دقتتشإو ٠ ةيلح' نيللإو . ءافوتسا ةقحتو,. مانقا ىثلا
 غرفتي يا .دفاتم مصخ# ةغرفتسا ةعسوو . ةانفا هيلا
 2 2 ا ال 1 أ
 دفتنمهّيفو ..ايغتم يأ ديد ةموصخملا يف هدهجأ

 عدم رع

 ادفتنم دالبلا ين دجتو: د :ةحوبشتل قال هريغنع

 ايرطضمو امعارم يا .( اًدقنعم نشل ضعب ثو )
 ةقرخو ةنع زاج اًداَمتو اذن <يشلا هيثلا ذقن

 انقر ظل اخ قاد اذن يمول ىلا ميتا هنن طاعك

 ةفرط رخو

 هانعم ليق .رصبلا مذنني دحإو ديعص يف نوعومجم
 يئاسكلا لاق . مّزكم هلع تاي ىتح نمحرلا رصب ذفني
 مم ذفني ليقو .ينزواجو ينغلب يا ينذفني هرصب ين ذفن

 لوتلاو رمالا' ذقبوو ؛ ديكصلا 'ةاوعتلال رظانلا رص

 راعوسم ةناك قتعلا ذفنو٠ 0 ىضفم اًداَقَيو | ذوغن

 ميطخحلا |

 رعاشلا لاق.ذافنا ج | ٌرالفو.. هيف ةرياسو رخآلا قشلا نم

 | رككنأ دوعسم نبا ثيدح يو . مهلختو مزاج مولا

 | قيرطلا ىلا لزنملا نقوعهل د درم ال ةناف مهسلا ؤوفن نم

 |ىهن دهحا لكل 10 ع قيرطلا ذفنو. ديب لصتا

 ىلا إو ذفانتو . مهّلحتو مزاج موقلا نالفو. مطسو يف
 مهم لك ىلدا اذاف !وعفارتو هيلا اوصلخ يضاقلا
 مسا ذفانلا د+ ةلمبملا لالا |ودفانت ل اقيف ديب

 كل اس يا ذفان قيرطو. هروما عيمج يف يضاملاو لعاف
 دحإو اًضيا ذفانلإو.عاطم هسا ٌذفان ماو . ماع

 سذنلا ىلا لصوُي ٍِ لك يو ناسنالا نم ذفاّىنْلا

 رفلاو ناتبانخإو رفنرارصالا يثو اًحرن وا احرف
 ظيئاحلا يف قرخإو ذفانلا ثنّوم ةذفانلا + ةنعبطل إو

 ذاقتلا * ذفإون ج تيبلا ىلا ةريغو رونلا ةنم ذفتيا
 يتلا لصولا هاه ةكرح يفإونلا لها دنعو ردصم
 هئاسك نم نونجلا دّرجت هلوق كيس ملا ةرسككر ارضالل
 نم اهتبضو اطاجا ٌردغ ةيمس تاحر هلوق يف اهتنحتنو
 مَآ لاقي. ذافنإلا قتلا + واما ةيماع دلبو هلوق

 يا, لاقام ذفتب ٌنالف إو
 ال 3 لاق .ةنقإ ى] دن ال ةنعلمو .ةنم _سرحلاب
 .وذاغنإب يا مذغتب

 رعاث ةنّقلم 0 ديع نبا تنعط

 ةدلكلا نم غي ب اًضياذتلو .ثقت ىوريو

 ةتيمر ءْيْث ريغ نم ادع داعو

 امدلا رطتن اهذافنا .ةيفاقب

 ذيتلا + ذافنلا ذوْنَلا * وروما عيمج يف يضاملا ذاثتلا

 ظ ذيك * عاطم يا. ذيفنرما لاقي. .عاطللا رمالا نم

 1 هذفإون ناسنالا ذقت ذفانم ج ءيشلا ذوفن تع

 ٠ 1 يل قم هيف ل 2 ةعسلا قتال و

1 

 اراقنو ١ رواق رفنتو رفنت .اذك نم ةبادلا ترذن

 رموقلا 10 0 رفان يف تدعابتو تعزو

 | ١هْئلا غلب ر قرالف كك تاكل ذفنو ٠ ماع يل ذفان

 هذننإو مىسلا ذقن #3 هارجأو هيف ربهر مالا ف ”نالفو

 ازخاللا يلاولاو. ةلسرا نالف ىلا تايكلإوأ: . كفني ةلعح

 جاو هأضق

 0 اال اعرض وتلا ىلإ: ءيضركو |رغنإ راذك رم و |

 0 ف رز ََء 4 0 5 1 5 2

 نم جاحنإو . تمروو تجاه اراونن اهريغو | ىشمو مقرخ وأ مهم راص مونلا نالفو“ هأر

 ٠ ١ اوذصو اوضرعا اذك ن را اوذّرنت ارت نورني

 لاو ٠ لاتنلل كل ذكو. اوبهذ ارفتو ارؤفنو ارا
 0 را م

 2 نم
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 ةجافنلا + جةيسرافلاب هفان ةبّرعم ليقو اهتسافنلا |

 ةالنخلاو يختل | عجج لا :5كا تحن ةعّيرم ةعقرأ |

 فصُو٠ "3 إو فادرالا ةمخض يآ ةبيتحلا ةارماوأ
 ةعقر دينا | 3 ءازجالاو فارطالا م ابنعاب حوجملاب ا

 ا اب رزتفملا ربكممللا جاتتلا 0 . جب درخدلا ٍ

 نيب لخدي *يدجالا جدلا + دل ةجاَنلا * ةدنعأ |
 ج دسني الو صلال ضرتعي يذلا دا اووف |
 .ئانن ج عبن نم ةبيطش يو سونلا ةيتلا **نأ|
 يلم لاقأأ|

 انناك ف يجولا كباس اوعانا +

 لباوذ عبرت ل عمن خاف
 .صيراخدلا ميفاَنَتلإو .لوقي ام يف طرفا هذ اما

 عساولا لاح نم جوفتملاو ٠ تاماظعلا غلام ْ

 جرلاو ٠ حاف اَحاَمنو انتو اكن هني بيطلا مش 1

 ةنم ىزن قرهلاو ٠ الئإوا تكرحتو تمسن وا تّيهأ |
 انالفو ٠ اهرفاح ٌدحي وا اباجرب تبرض ةقانلإو . ملا[

 اًنالفو .ةنم ةفئاطب ةيرض وا ديعب نرمةلوانت هنيسب ١

 رعاشلا لاق. ءاطعا ءيثب
 مليان لضفاوجرأ كتبنا امل

 ٌبرعلا اط ت 3 ةيفن يبرفن

 بيطملا لعفي اكاهكرح ةمللاو . سيلا اط تباط يا
 كل | نرعو .ةمصاخو ةحلاك ةغلانم ةغلان * ةلحبار حوفتل
 عضوم ىلاو هل ضرتعا هب ختنإو :ةنع اخ نالفأ|

 ىبمصالا 0 000 تلا *« هيلا بلتنا ذك ١

 (ج ةيطعلاو ةضيل ن ناببلالا نمو ةعطقلا باذقللا نك

 فورعملا تر 1 نالفل نازي ال لاقي تَظ

 امم نوسمخو ةعبس ىراخي لهل 104 اضيا متلو
 حاَقتلا * هل هطنح

 قوفوفطب امو ه1 قوف ةراجا ةَحاتلا * ثدحيفاد |. 0 أ ناكامو درب وهف ل حامرلا نم ناك ام |
 ءاملا ةعف دلا جيرلا نمو ةّرملا هلا * ةديعب يأ: د 07

 |+ ةأرملا جوزو ىلا ىلع ميعما عاملا

 جرت ام قودلا نم حفتلا * ّنعملا لجرلا ح حالا كلذو مظحتل غلا قم ةييرع 06 عنج يلا ١
 نم ةَيتلا *حورطلا :يسفلا نمو 7
 ةقلإلا + ان جرعي نم ةببطشو حورطلا يشل |.

 لبق يدجلا ناب نم جر يش ةقفنإلاو ةحشنإلاو
 ِ ةأتمم ةفوص هناي هنت رذصا نبللا ريغ معطي ن :نأ

 ىبف ةريغ يدجلا لكأ اذاف نربجلاكظلغيف نإللا | سي
 اغو شركل اب ةدفنالا يرهوجلا دا 5-5 1-2 ركل اب

 زجارلا لاق .ٌيدازوديفلا
 هغناو اًذبك تلكأ دق ك

 | رشم ةيلا ترخّدا مث
 ىلا اووي ل! ولو ذا يامال ناو م

 ظ اس
 يف لاقي . جرلا هنم جرحا ات هنب ودب

 اًيدعتم اهنغن لاقيو اهريغو ردصلا يفو قزلا يفورانلا

 هيق دش او. اهم ٍطرض ةأرملابو. . عفترا ىلا وو هيسفند

 هَ ىنعم ويني خت * عقلا ن اك انن هني لجرلا تو .ربكت

 هوثلا وختنويفن اعو اطم تاو هوملا ختنأو .ةنكللددش

 نك .الع ياراملا ذ رشا |ول اق انور .عقتراو الع

 7# ادلاب 90 1 انلا «ي طق 2

 0 لجر لا .ركلاورغلا او ردصم ل اد
 اسلا رظع ىلعا هكا _انابش ةتمملا لاو. رك

 دك هبو ٠ ةّرملا كل | هآننل | لثم ضرالا نمو
 نم مولا ةخفن خاتنلا * نطب خافتنا يا١ ثلثيو

 ةنهو كره ةعلإم ولعت كاكاو عيقاقنلا نم

 لقت اهيو اهباصن يو كسلا نطب يف نوكت ةففمتنم |

 كالا 200 انبزو تاخات ج ددرتتو هلا يف ةكمسلا ٠|

 كلذ دنع انعال ا [عييضن 1 لوا ةنيجلا |

 لجر «رانلا فني لكوملا ريختلا + خافتنالا يف ع دقبت
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 ةيحللاكوراقنم تحت لاس اموا كيدلا فرعو كرمت
 هد عملا ع ؟هنغَنلا * ةفيعضلا ةاتمحا ةقئعنلا ++ غناعت ج

 ا
 0 ودتلا + تبعت ف ةعل توك كرهت

 مالك, لك ( يي ) ايت يني هيلا ىتن
 ماغان + نسب ام يا :فرك قنا ايف نالف كككَسو
 اهينادي يا ةامسلا يئاني لبجلا اذهل اقي . هاناد ةاغانمأ
 يصلا يغانت راو . اطزاغ ةآرا]و . اراب اًنالفو .هلوطل|
 قل يديم هلا ىقاوا ةةينو يعاب ةيكك ىا||

 ةيغنلا وا نِسحلا لكلا زا عمو اًزو ةمغتل اك ةيغَْلا

 كرامتك نياكتلقان لوار نضل

 نيك ةيغن تعم» دق ا نبا نعو .ةتبثتست

 ةليخن وبا لاق .ربخ نم ايش يا اذكوأ
 دعتسم راطا نم تعفر ديشا اك

 يدجو يدنغا سيعلل تلقو
 |.نم ةقرفتملا عطقلا جف معب أننلا - أفن

 يبرتو ل لكلا ضعم نم عطقنت ةعينجم ُضايروا|
 ةأدن هت ةدحاو|

 ىا بضغ ايتو اًناتفتو اتْفَت تفني لجرلا تن
 تلغوا اهنإو#ي قرملا قزلوا تلغردلاو .اًيضغ غن

 . توفت يل ٠ ماهسل اك ءيشب اهنايلغ ةّدش نم تمرو
 تتفان * مي هللا لع ةوحنو قيقدلإو

 *+طفانتو تفانت ردنلا ل اتي . تتفن ىنعمب ةتفانم ردقلا |

 نبل وا مام ىلع قيقدلا ّرذي ناوهو ةقيرحلا ةّييتلا

 | | بحاص اهب عسوتي ةنيخعسلا نم ظلغا هو .تنني ىتحأ|
 0 لاجل

 فن

 7 0 هعم قدمو الو قز# 5 قربو قير حف

 بلح ثكتوا . ةدقحلا يف يقارلا َتَيو .لّتلا نم لقإو
 قناع فيقات ىبف : دابا قاصرلا هو :ةقرلا دبع

 رش نمو ىّلَْلا ةروس كي ةنمو . ةثافنو ةثفان ةأرملاو
 ءايبنلا نم للوسلا ةنغ نم ىلا . .دقعلا ل كانانلا
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 .سوننلا ّرث نم وأ ابيلع نافنيو طويخيف طن

 | 01 هب دودملا م رمسلا ا

 1 را ةففانم 0 ماقلا 0 ءينلا

 ةيزارلا هتماقم نم يريرح ا لوق ةنمو

 ثراح اي ةفرعت يذلا انا
 ثفانم هكف كولم ثذح

١ 

 كاوسلا نم ةييطنلاو. يقاوم نودصملا ةئئني امةتاسلا
 دلو. ةيانتزيل آس ول' لاقي عشت رفلا فين قبت
 نم كيف نم هيفلن اموردصم ثنتلا * ةتيظعا ام
 لالا ردلا ناطيغلا ثنو ظيلغلا قاصبلا
 3 هوا ةثفملا + ٠ ناطيشلا ثفن نم للاب ذوعا لوقت

 كآ نالف تاننت نسحا ام ليقف ريعتسا مث تان
 جرجا ةتفن يأ: ثيفن مم هرعش

 .رأث اجو ناتو ا 5 ”وريغو 3 َخ

 اجت ةنهقتو . جان وهف ةدنع سيل اهبرخ ا 0
 |تجرخ ةجوذزلاو . ةتشفن لوقت ةماعلاو.ةعمظع اضبا | هب

 تاج جرلإو . ةعفر صيحنلا يدنلاو . اهتضب نم
 ةنالا نابا بل احنإو . ةراثا هريغو بنرالا جتنا دج ترقب
 ً رثكاب رختنا لجرلا تو . .بلحا دنع عرضلا نع
 اعفترا ريعبلا اهنج جتنإو . هدنع سيلا امب وا ةدنع

 لاقي. هجرخإو هرهظا <يغلا جنتسإو .ربكت لجرلاو
 توصو . لعاف مسا جلانلا ** كبضخ مضتسا يذلا ام
 ةباعجل إو خانلا ثنّوم ةجنانلا * فاج ظيلغ يي ١خان

 يكل ران ل كا

 ةجخلان ليللا حونجوبلا تحار
 لرولا الو اهنم نتمم ٌبضلاال

 لام مظعت اهنال تنبلاو عولضلا رخّوم ضيا ةجانلإو

 دحال دلو اذا ةّيلهاجلا يف برعلا تناكو.اهربب اهيبا
 ' ال كللا+. ةنظعملا يا .ةفلنلا كلل يده لوقت تعب
 ” لعل سوم يا هلام جخيو اه ربع ذخاي ناك اهابا

 لما ياتلملا ةاعوو ةدشب ادبن حيراا ضيا ةجلانلاو



 فغل

 اضن اضيا هيشلإو . رطعتم تالا 1 5-5 مولا 7 ”رالفو

 يف ةضفباكرغَو ”ءأرف ضف مث فنك ت داحس ويك ا

 | | اهدروا ضعت ضوحملا هلبا يعارلإو .ريسيالو ضعبرثاأأ|

 ايوق اريعب نيريعب لك نيب نم ا تررش اذافأ/ )ا

 داصل اب َصَعَت باوصلا وا اًيعض اًريعب ةناكم لخدإو| |
 ةضغانم موقلا ٌضَعانو . ةكرح «يثلا ضن ++ ةليبلا] ْ

 ةسار ٌنالفو .٠ برطضأإو كرت هيشلا ضغنإو . اومحدزا

 ينب ةروس يف ةنمو . ءيثلا نم بجعتملاك هك ||[

 انوكرجم يأ. م تفؤر كيلا ن تيد ليئئارسا ||

 ضقنتو . ىدعتبالو ىّدعتي . ةازهتسإو ابعت كوخ
 ضغادلا * اومحازت اوضغانتو . برطضاو كرمت هيثلا ]||

 3 كتنخ لاوسكلا فتراظر در ج لعاف مساأ |

 :أ يف ةضعب كرمت يا . ضغان غو .ةنم بهذيو
 || يف فجريو ةسار كح نمو ردصم ضَْلا * رد

 لاوجن و | ةقرعم ملظلل مسارّسكيو ضغّتو . هيشم|

 ينبال اًهْعَن كلضا جاجملا لاق. ها كّرح يذلا ةنم

 رجارلا لاق. يضعن لاحمل اقيو .اجدهتسم
 ضهت مل نا ةارملا يف ةامال

 ٍضغنلا لاحملا قوف دسمب
 .ضاغت دمغ * ضغانلا 2 صال

 نطبلا ضاعت لجرو ٠ ضعب رثا يف ةضعب كّرحتم يا
 11 معلص 1 ك8 قو 1 يا

 فلاش اا ندحلا 58 ناكو ةكعم يا . نطبلا
 . مانسلا ةميظعلا ةقانلا ضوُهتلا * ةضنلاو بهذلا
 براطضا ربظع اذا ةنال

 ليقثلا :نيذاربلا قم لّضغنلا -لضعن

 ”ظغان هدرفم سانلا نم لاوطلا طغنلا - طغن
 علا ع هني يكاد لل ريعبلا فين
 نأ هنا لا مغلإو لبالا كفوا 5

 لمسات ا دودو | عّتنملا ىوتلا ينوي ضيبا دود

 طافع نم كفنان نشل جتخ |ننؤ اهركو ال ١

 لكاو . ةفغت اي رتخخسملل اولاق ةنمو . ووحنو سباب

 نغن

 ايهكارحت نمو ناظع ي ١ ناعتعت هبتنحو يضع يك كَ

 جاوا ةيرهزالا :ل اف كسلا تاكا اسال 5

 كيل
 ىغل وا.قيغ قغ حاص اًميغَن قغني بارغلا ىغن

 قونلا نمور دصم قب قيغنلا #ّرشلا ف بعنوريخلا يف

 ةقان لاقي . قرم لعل 00 ري تاديعب م

 ٌقيغل

 حرجلاو ٠ غابدلا يف دسف ًالَغَت لغني مدالا لفن
 نسق مو . نغض ل ع ةياقو٠ 20 ةنينوا كسف

 | لغنا * ةبسن دسف لعن لغني دولوملا لغنو.؟ َّ
 لغتلا * ةلغتلا مسالا . غابدلا يف ةدسفا ميدالا

 ناو لْغَتلا يس ةنمو .هبسن داسفل ةينزلا دلو ليتاو |
 ميدالا نم كرك لغنلاو

 ضرالا تابن ركذي ىلحالا ل اق نخايدلا يدسانلا

 الغن اهيدا امويو س ىخل | ةيدرا هبشك هارت م و

 ةينز ةنبا نا ةّلغَت ةيراج لاقي : لْغتلا كوم ةلغتلا

 دلو لييغتلا د+ ةخنز ةرّيغتم يأ. ةلغَ ةزوجو.ةيناز وا

 ةينزلا

 امعن مثتي ريغنوريغنبو مغني ةانغلا يف لجرلا م
 :نفرتج قلي ل يأ فرب مف تكسو تل
 اليلغ ةيدرغ ىلع < و 20 ارغلا يف ع

 ةللك ةمغانم ةمخانو ءانغلا يف بّرط يفغملا 00

 تكس لاقيو.ْمَل ىنعمب لجرلا م منتو: ني ولك
 هذخلا مالكلا أو تلا د+ معن ىنعمب يثغملاو . غنت مف
 زل اا ماغنا ج ةانغلا كيس ببي ملا

 يق توضلا نحو م لاو َمنْلا ةدحإو ةّمْعَلإو ةمعتلا
 روي أ جاةعرجلا 5 تاهت جار ا

 دج هيغنخن يفةاد ةباصا ةغنغن لوهجلا لع ل كير عع

 تاليَرلاوذ جرتلاو ب نشات لا

 قلحما يف ةيحلل إو روحا برإوشو ةاهللا نيب عضومو

 ٌرتجا اذا ربعبلا ىدع قوف نوكي يذلإو ريزاهللا دنع

١١ 

 .ناتا ةمأو ناصح ى

. 



 عايل 1 01

 رمكضو _مّظع يف ويخراسم
 اناَوعَنو ارشن لغتي عنو رشني و نخب اكل شن

 ةقانلاو .ةفوج هيلع رغن لات ٠ بضغعو ةفوج الغ

 اع كلبا

- 

 3 . 4 5 8: بتلك

 نم رِغنو . تراف ردقلاو . تضمو اهرخّوم تمض
 03 تسرمص تس --

 ةقانل ابو. هغدغد ّيصلا رذن *رثكا ارغن رغني املا

 | اهنبل رجا ةاشلاو .تدسف ةضيبلا ترغنإو اهب حاص

 اذإو .ٌرؤنم يبف .ثرغنا يفةغل.مد اهنبل عم لزن وا

 (رتخت 17 1 مالك ن . يف 3 قث داح 56 0

 ةماطا وا رئاطلا 0 . 2 ىنعمب نشقتنإو هيثلا 4

 اًدج ريصنلا ميثاعتلاو شاغنلا * هناكم هي كرت
 لاق . ةكرحلا فيعضلا لاجرلا نم نوكي ام رصقا
 رعاشلا

 تدم نبلط تابرافلا ام اذا
 اشاَعنلا اهب لانت بابساب

 * تاشعت ج ةكرحلإو هلل ةفغتلا * نئاط ةّساغنلا

 هتمأقم نم يروا لوق ةنءو .شغت ريغصت شييغت
 ردصحملاب ّيصلا ا ةناكش يفت 1 ككستما هكا | ىلعو ٠ 5 ةفوج الع لكلام ت[ةنيف 4 : ا

 نالف ىلع رقنتي ٌنالف ّلظ لاقي. رّمذت واركتت نالفأ
 دير دجيرعلا 0 لجرلا 00 >2 يأ

 ليقو 0 وأ 7 نم 0 خارفوأ
 ١ ىنالاو 8 ”وريغصت هنو دبا كبل ِِ

 زجارلا ٍلاق.ن ج راع |

 ثيل لن كاتخاذا . ثككم 0 ظ
 بخ ٌنهبرش تاريبحو

 دا هو تبوصا لقا نانا ةحالؤا اضيايرعتلاو

 لع ثيدح يفو.ىَريَغ يا ةّرغَت مارال كنوم| |

 أ ل انف اهتيراج يفاي اهجوز نأ تركذف 2 اا نإ

 كاندلج | ةبذاك تك ناك انه ةكداص تك نإ

 لاعف راقتلا + ةَرِفث ىَرْيَع يلها ىلا ينوُدر تلاتفأ
 روغبتلا + مدلا ةنم ليسي يا.ناَعَن جرجو .ةغلابللل |

 راغنلا ديدشلا ||

 ردا ضقت ةكرشلا قرغن

| 

 هرغص مث هتاكرح ةثكل

 [بارشلإو . ةدارم متي اًمصعَت صقني لجرلا صن

 دبل لاقل ةيزح عب لعميغلاو ”عيرلا
 اهدذي مو كارعلا اهدرواف

 لاخدلا (يضعت لع قفشإ مو

 ٠ دروأو اهفرص ثتبرش اذاف ضوبلا اهدروا لبالاو
 أانالقو .ٌةرثك شيعلا هيلعو ةشيع هللا صن + اهريغ

 اربقنلاو ىنغلا اذ توملا صَعن
 | |كلوقك اذهو راضالا عضوم يف ثوملا رهظاف لاق
 تاومسل | يف ام هلو ىلاعت هلوقكو ديز بهذ دقف ديز اما |

 هللا صغنإو . رومالا عجرت هللا ىلإو ضرالا يف امو
 ةصعاتتو- ردك شيلا [ضعنتو: ةادكاعب علا هيلع هيب

 أهدلول مالا تصغنتسا لوقل ةماعلاو . تمحدزا لبالا

 أنمرلو كلذ اه اهتاسف ووحنو لكا دنع ةتركذ بئاغلا
 نصَقن جدارملا ميقن نم خب اك را ةصنلا < اه مغزن زاغنلا مزعل حد دارس رغب يفارك

 ىلع موضعل لبحو ىر عا موقلا نيب ُنالفو . غاّرتلا

 ةدخغ يا ةريال اب هزغل لد 00 رضع

 ةغن | ةكرح كّرحت اناشغتو اًشغت شغني هيشلا شعن

 لخ هور ةناكم ن2 كل رع اذا اذكو . بارطضالا دبش

 + هيلا لي يا هيلا شغني وهو . ضعب كي ةضعب
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 اًضاوغنو اضن ضو صعتي هيثلا ضغن

 فاجترا يف ةكرح لكو» برطضأو ديوس

 .لاايحلا ةيرجو ىربلا بذج
 ٍلاعم نم لحرلا ناضغنو



 يف

 هلانل بخ دعب ٌةدعلا يناري
 ركغتا مل لابلا يعن الخ

 نإ را ءاعك نيع م مينو ٠ ةييطع لاَعت هللا معو

 ضال ين : كدضب اًحاَّرم ناكو وروع نبا 0

 ةليرد# طي عاب ارك

 درتسإو اهّدرو صئئالفلا ذخاف ركب وبا عين سيالقأ
 ردصم ماعن الا *ًالوح ةنم ةباصاوإينلا كحضف البيوس ظ

 ةبعان ةرجش ةييتلاو تاماعنإإ ج هب مني 57 منا

 ةيراجو ٠ اوس يأ معانتمو 7 تبنو ٠ قرولا

ْ 1 

 ا
 ظ

 رشعب بارعالا نم

 لجرو ٠ ءاذغلاو شيلا ةنسح 3 47 ةوعانم 1!

 ملأ تل يا معنم *ءالكو .ل اضنم يا ماعم

 ةمعنلا كوم مثلو : نمل باوصلا لبقو ٠ ةسكملا| |
 ريثكلاو لوعنم مهأ 4 هيلع 7 .اضنا ةقاتعلا ىلرمرلا

 ىلامتا نيسنإو لاخلا

 . لباقو برطضا هيثلا نست * مت ىلا ةناسل بهذأ
 بنا دل مول *«ىأن و دعابت ةنعّرالفوأ |

 520 رهو ريخالا وا عتعتلاو عتعتلاو عا -
 . ةعنعنو ةعاتعت ةدحاولا هب ىوادتيو لكي قالا

 ناسلو .هتّوق دعب ةلوُمْرَغ تعض لكرلا عنعت |

 ْمَل لوق دارا اذا وا هن يأ ةعتن هيف ناكردالأ

 نالف ىت لوفن ةماعلإو .اهربشيو اهرهظي يأ.ةبونذ
 اًيعانت موقلا عانت * لاخلا ءوسو ةلفلا ىكتشا يا يجني
 ٠ غلا لجرلا ى ينخسإو اضع ممضعب ضرع مالتق وعن عن
 تم دن ةقانلا تعنتسإو .ةعبتتل اهاعدو ابدل د

 موقلاو لبالاو.اهبحاصب تدعوا ةرفان تعجار: وأ

 عانت ٌرشلا نالفب ىننسإو ٠ 00 ءيث نم اوقّرقت | د
 *«عاش نالف ركذو 2 داق رماة سا يووؤطملا
 2 لو نوعانج ثوملاربخيقأب ؛ يذلإو لعاف مسا يتانلا
 ىنعمي رمالل لعف م تأ لازتكر 23 ةادنل أب هاك

 ثيم اهنم ثام اذا برعلا تناكةيعمصالا لاق. مْنِ

 سانلا يف ريسي لعجو اًنرف 4 بكر ردق هل

 يفو ٠ هتافو ربخ رهظإو ُهَعْنِإ ياانالف هاعت لوفيو
 اهنمو ةّرملا ةيمْلا د“ مهعنا يا . برعلا ءآعن اي ثي دحلا
 هيلو يانلاو ردصم ةيعلا * ةماعلا دنع ةوعتلا

 ربخ ةاعنللاو هنا * لوعفمو لعاف ىنعب ليعف
 ةدحإو ةاعنم نالف ىنم ناك ام ل اقي . عانم ج ثوملا
 يانم ناك ةنكلو

 . ةعلجا ابنت ةيعتيوا ةزعيو ةيقشيكقيرلا بعت

 0 لجرلاو.لا نم اسحرئاطلاو
 .بغن ج مسالا ةيغلاو ةّريلل تل اا ةضْيو ةعرجلا ةّبغتلا

 9 لا جرفلاو حلا برطضملا ليوطلا لجرلا عتلاو |
 ةلصوحلا ةضملا * يخرتسملا نا وا قيقدلا ليوطلا| |

 سلا #تاضآ|ةيرار) عن ل ا
 رح لك نع تجلز اذا ى

 ُبَعُن ةنعصقي لو ليلغلا ىلا
 . ةعيقلا ةلعنلا ةبغنلاو ٠ لا رافقإو ةعاوجلا ةبختلاو | ىهو ىلعالا ريعبلا رفشم يف ٌقشلإو فنالا تحت ةرئادلا
 رعاشلا لاق . ناسنالل هبل ةلزنم هل

 ياونلا برطضم وعنلا عيرخ
 ووضع يذ ةفيرغلا قالخاك

 رفحا رخوم جرَقو سرفلا رفاح ةيلا يف قئثلاو

 ةعيق ةلعف يا طق ةبغن هيلع ا
 كوذقلا' ةنبعملا #4 ىدنالااكبعلا تا رقت
 يف لفلقت اذا هنادرج ثوص وا ةّيانلا 7
 نادرج توص ةق'وبغنلا # رئاط قوبغتلا »« هينق

 هبنق يف لفلقت اذا ةبادلا نفدلا ىلا ةاعدلاوب ثوللا ربخ وعلا 4 كيطألل] ا

 ّيكايِلا نم ةيعتلل ةماعلا فيرحت فَ
 ةربخا ( ياي اًنجنو اقوم _ءاعبال اع

 ديز ىلع ىني وهو.هتيم نفدةملا ماعد الإو هز

 ليياغن جتبنو ٌرئاط لوبغتلا - لبغن
 ةبذج اتغَن ةتغنب رعشلا تقن
 ثغنلإو . ديدشلا عادلا رشلا ثعنلا - ثغن



 ادع معن دفن معل

 يال( متر نزيلا داك رق“ وارج فن كيف اج هوي 81يكزفل انو
 ةلظبت ايكيننلا لطبت لو هيفن ىلعرالكلا تقدصف| ٠ عانملا طقس نم ٌدع ماذا

 دق ىعملاو لب باوجلا يف تلق هاج دق ناكن إو ع يفو ةماعتل اك ةنروص رهقلا لزانم نم لزنم غئاعتلإو
 ةروس يفو . ةلطبت الو هلاح ىلع يننلا يقبت "عتف.ةآج .ةدرإو ةعبراو ةرداص ة ةعبرا جوعم ريرس اهناكرجنا ةيناغ
 ناك من اولاقولو لب لولاق ركبرب تسلا فارعالا ةكرزملا ةلح يحي مادا كلك كنا ملاغما نمو

 يفنلا ليزتال اهنال انبرب تسل معف ةانعم ذا اًرفك | تّصْع دق ةماعن تدجو ابنال ةتثلا ريغب قي نم ىلع
 ليعتست دقو .ىندلا دعب باحيالل اهناف 1 فالخب | قرجش ىلا اهراخب امطبرف امذخاف ,ةغمصب يا رورعصب

 ىرت الا عرشلا لها ةّحرو لب لفم فرعلا هي م كرّكيلف انفريو اني ناك نم تن يلا نمت
 كليلع يل سيلا لاق نم بإوج يف من تلق اذا كنا دقو اهيلا تهتناف ةماعنلا لع ليحتل اهنيب تضكوقو
 كبزلإو رازقالا لع كمالكيضافلا لمح اًمهرد اذك | تزرحا اه ديصالو ةأرملا تيقبف تتلفأو اههصغتغاسا
 || ديح أل تناكار دص'مَل تعقو اذإو .هب رقملا هادا لوم .معنلا يف ةغل معلا + تظنح يما نم اهبيصنالو

 فرح كلذ يق امنا حو ليق. 00 ها ثيذولا د

 |ميم تحن 07 .رّدقم لاوسل بإوج اهنإو مالعا داك ماعتكٍن يع معن 1 3 8 عد

 ظ ضنخملا ى وتلا * احن اهلق الق نا "من هلوفك ةرورض *مَ ةاشلاو لبالا ةنيعنّكسو م لاو. 0
 ٍنيع حنو . ةحلاصلا هاضيبلا ديلاو لاملاو ةعدلإو | حابصملا يف لاقو» ل ا
 مآ حدتتملا ةميلا ساو رثكأو نونا نسال 1معرعر تالا لانا

 5 ِ نامعتلا نلقئاقشو ٠ يلا 0 ماعنإو ندا اجامل نامعت 5 ثني
 | حنو عتمتلاو معنتلا نم مساو ة رمل ةمعتلا + نيشلا | ثفخلا تاوذ ماعنالاو ةّصاخ لبالا منْلا ليقو . ضيا
 | عمنا ةثلإو ةعينصلا ةمعنلإو . يع ماعنك نيع مولا خغلإو رقبلاو لبالا فو فلظلإو

 ااةاضيلا ديلاو ةّرملاو مربغو لامو قزر نم كيلعأ ناو دعت يف لبالا تدرفنا اذاف ةثالثلا هذه ىلع
 ةلاحلا اعضو لضا يفةيغنلا تايثكلا يفو . ةحلاصلا 0 لوقو“ ان مشل رغلإو منغلا تدرغنا|

 مدنعر هتشا ام ىلع قبم اذهو ناسنالا اهذلتسي يتلا | يا معنا رمح اهبعم يردزا تنكف ةيراهنسلا هتماقم

 ةيغنو .ىهتنا .ةّرلل تفل ابو ةل احل ركل اب ةّلعفلا نا نم 0 . ل إومالا فرشا مه دنع يشاو رمكحلا ىل اجلا

 نايا ةيطعي نا ريغ ىنمتيال امدبعلل هللا ءاطعا ام هلل || بإوج فرح اح نيعلا ل ادباب رت 'ماعتو ين و رعت |
 تانيرعتلا يف لاقو٠ كامن كامو ” منو ملأ ج .ديز ماق له وحن يضاملا دعب عقو نأ قيدصتلا انعم

 رعاشلا لاق .ةحاترم| دق نكي مو ديز هاج ام لئاقلا لاق اذاف .ةلطبتو

 علل عفنلا»و ناسحالا هب دصق ام يف ةيعنلا| لاق٠ لوفنن لهون لبقتسملا دعب نا دءولاو

 | ةيعنو. لاملا عسإو يا ةمعنلا عساو نالفو. ٍضوعل الو ىي دصتو ماهغتسالا يف ةدع يا قيدصتو ةدع رمت هيوبيس
 | عنو ًمفلاب تربع ل اذكو نع َءاَعكن ِع لاح لك يف اهبف نيرمالا عاتجا ديريالو رابخالل

 ظ ضخما ميعَتلا + سململا نيل ةمؤوعنلا د اهترق نيعلا مال توا باجل نم هلع وهام لع رالكلا ينمو

 لابلا يداه يا لابلا ميعت لجرو. لاملإو ةعدلاو يفنلا عفرت نأ ريغ اوك هين أم قبدصتل تعضو
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 ممعل

 لوقن ام اًقافختسا نونلاو فلالا ةنم تفذخل ٌلعفيأ |
 ريثك يأ ريب لزنم انهو. لكاو ذخا نه لكو ذحا |

 هقرت لجرلا م ا رمعت لاق هل رعنإو٠ .قناوم جا
 انالفو.ايفاح ىشسم ٌنالفو .خفلاب ةَمعَتلا مسالاو . عتتو
 ًايمدقو ءاث :ام اقرب اهل جلا ةّبادلإو . ةبلط ناكملاب

 ينتتفأو يأ. ينتيشنتف مضرا تينا لاقيو .اطذعبا
 ميقتسملا تبنلا رم معانلا * هقرت لجرلا ةعانتو

 عان شيعو .سلملا:نّيللا بتاينلا نمو. هسوئسملا||
 مكح

 .ةضورلاو معانلا ثوم ةمعانلا *ةدّوم وا-ّقدلا|
 ماعتلا * ءاذغلاو شيعلا ةنسح يا ةمعان ةيراجو

 نماعتلا و: دحاولا لغ عقيو ةماعتلا عمجو ةزانملا| |

 بكاوك ةعبرا درإولا ماعتلإو ٠ بكاوك ةعبرا رداصلا

 َماعُنو نيع ًماعتو .رمتلا لزانم نم يو . ىرخا

 يبا. لدقلابقاضاب تايوصنم ناك
 ؛ةيبشارامإو كللاانارككس ل

 لبا اهنال بونجلا ير ىاعنلا * عت يف ةغل 'ماعنو
 َكاَماَعْنو ٠ ماع جاابصلا نيبو ةنيبوا اهبطرإو حابرلا

 نا َكاَماَعُن لاقي .ايكحو ىتعمو اًزو َكاَراصْتك
 براقيرن نإويح ةماعتلا * نيع ماعتكن يعىاعنو ٠ لمعفت

 نيش ريطلا ةنلخ نم 57 ضاييلا ىلا ربغا جلا
 ريطلا نمو مسملاو فيظولاو قنعلا ليجلا نم ذخا

 لفرلاو .ةاصحمل لكان: شيئزلإو الا
 نيثالث 0 7 ماذلل اقيو. رضي الورمجم او ةببذيو
 سيلو. اهركذ ميلظلاو يطا تانب اهتعاجو
 ل لوقت كلذلو غيلب رمش هل نكلو عيسلا ةساح

 تيس ثوتو 3 3 ةماعتلاو . رةماعن نم 'مثا وه

 0 ءاياا كا نيلل ةماعن ةماعنلا
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 يأ "معان بارنو "معان نبو . قيعت وذ يا

 هتماقم نرم يريرحلا لوق ةنمو . ل انجالا يف لخملا | نونلاو ةزمطلا ف ذخي هاسمو احابص 'عوةاسهو احابص

 ةماعنلا ليق .ةماعنلا لافخا اهون كلذجإو ةيروصلا | كةاشمو كشابصبركيل يا لاستسالا ةراكل اني

 هيت نم عزف اذا لجدرلل ليق اذطو اًرافن ءايشالا دشا لعق باي نمّرعني عوار َرعَو نم رم ارعوا ٠ نيعان ا

 ةزانملا اًضيا ةماعتلإو . ةتماعن ثرفن تاموا لحترإو

 اهنطاب وا مدنلاو .نيقونرزلا ىلع ةضرتعملا ةبشخلإو
 نو ةلظل اك لبحلا لع هلئب 17 ةيهامرا لكلا

 رورس !اوحّرتلاو سشنلإو قيرطلاو ةفواهغامد سرفلا

 ةاظلاو 3 يف ةزشأن ةرخصو لمعتسملا عفل إو ماركالاو
 .موقلا ةعاجو غام دل يمنة عوفر للا.

 تناذ-نامحلا ةن)وصلا وا ةزيخلأ كله قيسازكبتلم
 رببلا ىلع يتاسلإو اهردص وا قانسلا رظع ةماعنلا

 ربيظ تيرورعإو ةروكذملا هتماقم نم ّيريرحلا لوقو
 ليقو قيرطلا ةماعنلا نباب دارا ليق. ةماعنلا نبا

 رعاشلا لاق ٠سرفلا

 ٍتْكَو طسو ةماعنلا نبا تيكر
 "كماعتلا نباك رةماعن نبا ىلع

 ١لاور قرف ارركذ مىنلا ةم ذو نالف ةماعن تل اشو

 بايبال امادقم ناك ةجنل ١ نب قو لاا باو

 تايبا نم يفو همننل اًبطاخم لوقي كلذ يفو ثوم
 ةساوملا

 اعاعش تراط دقو اط لوقا

 يارتال كحيو ل اطبالا نم
 ملا كو

 يتاطت مل كلل يذلا لجالا ىلع
 اًربص توما لاجم يف اًربصف

 عاطتسمب دولخلا لئناايف

 رع توشناةأيلابوثالو
 رعاربلا عنذملا يا نع يوطيف

 يس لك ةياغ كورلا ليش

 ياد ضرالا لهال هيعادو

 عمو أس طبتغي ال نمو

 رعاطتنا ىلا نونملا ةلاستو
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 م 010 يهم ل يحمس

 3 ريعني 0 2 نإ كنيعَر 5 :اوا هبت ةلعن 1 11

 , عان وم سلم دز جم ا اذب رع ودك اور راو قالا

 حدملا لاعفا نم يا و معو لجرلاولاحرلا يف ةالصلافلاعنلا تبا اذا ةنمو لان
 بعت تاغل اعهيفو ( ا و )مذلاو 10 فلولا و لكلا

 ةجورلاو ا نك اما ما

 قبلا قلم ةشرلا هير كوسا وكلا ةئاشك|
 ةلفسا لع لغجم ةفخلا وار فاحنا هب قوي ذلجوا ديد ظ
 خا فو لّتلا ةلعتْلا * مدقلل لعبل اك هل كلا
 لكش نيسدنهلا دنعو لعنلا ىلا ةبسن ْلِعَتْلا + ةنمأ
 ظعا اهنم لك بدع دحتلا أقفتم ناسوق هب وح

 نوكي نإو ردصم لاعنإلا ول عاد ينصن نمأ
 رعشالا ىلع رفاحلا يلب ام غسرلا رخّوم يف ضايبلا||

 ضعبو رعاشالا ضواج اذاف ريدتسيالو ةودعي ال

 .ةظيلغلا ضرالا لعتملاو ٠ مدختل اوهفرادتسإو غاسرالا | ٠

 ىذ يا لّعنم لجرو .ًالعنم اضرإو العم انلزن لاقي
 هلفسا ىلع لج يأ لعتمو لكنم 0 لعن |

 .رفاحلا ديدش يا لعنم نيرفو .مدقلل لعتل اك ةدلجأ

 .نيلجرلاو اني ديلا لعنموا انك لجرو انكديب لّصنمو |

 نرا وه وأ ردسي مو ٌضايب هغاسرا ريخآم يف يا |

 لاعنإ وهو مئاوقلا حو لقاوهو متاخلا ضايبلازواحيأ
 ةلعتلإو رم اكرفاحا يلي ام غسرلا رخّوم يف ماد ام ظ

 ابا نم تعلق يأ ةلعنم ةيدوو . ةظيلغلا ضرالا |

 ابرك
 هما رز كانا هيما

 نالو باط ةشيعو . هفر 5 ةمعن 1 ملعو برضوأأ

 ا 3 بسكر 0 هني رع لاقيو. .عستإو |

 ركيأ فيفا كاكرسإإوي ا 2 اذه لاقيو

 :تحرفو ترزش يا اع: اذهب كيعنوَقِنِوُمأةهعنلا
 رثك أو لعافلاريمخ نم زيبمتلا لع كلذ باصتتإو

 ريعن ليق ىتح ىضرلا يف ًالثم راص ىنعملا اذط ةلاعتسا
 نرم نيع كبّرقا يا كمعتو ائيع كب ىلاعت هللاأ

 الق

 أ

 00 رسثكب كيو 0

 حدملا هي ةغلابمل اهو. خلاب ع ا ةكواراتكملاب
 لاجرلا ل ضف ول ءانعم ديزلجرلا ذ انلوقف .”مذلإو

 اذ تلتف ع نا برعلا لوقو ٠ ديز ملضف الجر ًالجر
 اثنان ةمالع اينال ةلطوو اًنقو ةنكاس ءاتب تمعن

 ةنمو . ةلصخملا تمعن يا دنه تماق هيب امكالعللا

 تبعنو يأ. هيا و نم

 ًادآلاو فو ذحم حدملاب صوصخلاف . يف ةلصخمإو ةلعفلا

 ًاراةلسلا هذهبري دقنلإو رمضم لعفب ةقّلعتم اهبف يف
 |اهب ينتكيف ام وبل ع لخدت دقو . لضنلا لاني ةلعنلا

 يا نييلا دقو اًبعن 2 0 لوقن هيلص نع

 عن هب كاكا ع لانو 00
 هيف رتتسم عن لعافو نيتكاسلل نيعلا رسكو غداف ام

 | يا زييمدلا لع بصن لعافلل رسم ايش ىنعمب امو
 عيجماو ىلا لاعتسا ردنيو .ئمتا .اميش هيغل َرمن

 . ةهيفر ةمعن دج عنو اًنمعَتَو اومعنو امعِن لاقيف
 ماتا موقلإو . معان ةلعج <يثلإو مَن هل لاق انألفو
 : ةهفر انالفو ٠ هقرت ةعانم لجرلا َرعانو . ايفاح
 ةمعنل اب ةيعنإو هيلع ةمعنلا هللا معنإو .ةيكحا ةلبحو

 [| ٌرقا يا انيع كب هللا رعنإو . هيلا ابلصواو نسحا يا
 || لعفو . ع 0 كنيع كقاوأ بحت نم .نيع كلبا ن

 ! از يا قس نإ عنا اذكو . داز”نمنإو انك

 َرظنلارعناو نعماك غل اب رمالا يو .ايفاح مانا مونلاو

 (|تققد لاقبو . هيف غلابو رظنلا ىقح يا انك يف
 ةلعج < يشلاو.٠ هيف ثدزو تغل اب يا تيعنإو و دلا

 يا كحابص هللا معنا هل هاعدلا يف ملوق ةنمو .اًمعان

 مهنأ رمالا لانو .تءارطو نيلو رةموعن اذ ةلعج



 .٠ه

 شعنلا ىلع لووحم يأ شوعنم تيم
 .اهتابن لكأ اصعت اههدني ضرالا دارجلا صن

 | لجرلا صعتنا * لياقت اضمن صعني لجرلا صعنوأ|

 يترصان يا يتصعان نموه لاقي .راصنالاو ناوعالا| |
 ةنم تضعن ام ل اني .باصا ضعت ضعي ضن

 رايح اب :كلئاش رش ضخنلا * كيضاام قا(, اني

 28 من حارا ول عبر ب كاتم ا
 طظغنلا * مقل عطق لجرلا طعنا - طعن

 نولكا يف نيفصنب ملل اوعطاقلاو اديعب نورفاسملا
 بدالا اىئيسلا موا ةراضغلا يف فصنلا نوفليو اًقصن
 ظعان دحاولا مورد ديكو

 ماق اظاوعنو اظعتو اظعت ظعني ُهَركََّذ ظعن

 اهالع ةأرملاو لجرلا ظعنا د ظعان ىه اقبغرشتنإوأ |
 اهكايح تتف ةبادلإو . حاكتلل اههسفن تقاثو قءشلا]|
 . :كوح ةبحاص ركذلاو" يرحل نك أ

 ميغ يذلا ظوعانلا | * تظعنا نعم ةبانلا تظعتنإوأ
 ءابطالا دنعور دصم ظْتلا #وريغو ةآود نم املا

 ركل ظعان اهيحاصو سوهيسرب ناش كس 31

 دح | |وّدعاف راع رما ظعتلا نا برعلا مالك ن نمو. اهيا

 قيش يا "ظن ثرحو . يار ظعن. سيلف ٌةدع هل
 يف كاح رالفو. اًنيطب ادع ةلظعن لجرلا َلظعن

 ةرسيو ةنِه هيشم

 تاينلا اعلا دع فتفيعضلا لجرلا | علا - عمن

 عا ج ةءاَسلل اكرعانلا ضل
 ديري نيقيرط يف ةضراع ةنعانم ةفعان - نعت

 جلا فعناو . ةضراع نترطلاو .رخالا 0
 . وو رهظ بكارلا فعقنإو :باعلا ىلع سلج

 نالنلو . وريغ ىلا كرت <يثلاو .اًنعن ىتثرا لجرلإوأ
 ةنعان ذخإو . ةيخرتسم يأ. ةنعان نذا * هل ضعت |

 نم كضراعام شنلا + اهذايس كلي 1
 ن.ردخنا ام وأ ضارتعا يف عفترلا ن ناككلاوا لبا

 را

 لعن

 ثفعن امهيب امف يداولا ردخن*نم عفترإو لبجا ةنوزح

 ج أهنم قرتسا امو اهعّدقم ةلمرلا نمو ثفيخرو ورسو
 ةقعتلا * مّوع ماوعاك د يكأت فعُت تفاعنو . فان
 . اهيشحو لبق نم مدقلا رهظ براضلا لعنلا ريس
 ةرخآب ىنلعُت ةدلجلإو ملل | يف ةدسافلا ةدقعلا ةّنعَتلإو
 اروي- اهفارطا ريس لدرلا ءانغ نم ةلضفوا لحرلا

 *ةباؤذلإو ةبذعلاو كيدلا ةفعرو ةترخآ يلع قتت يف | ز
 * عابتا فييعن كيف + ةيغرتسم يل 9 د نذا

 00 نيب دملا فيلا .ةخيراش لمحلا فتم

 .لسلاو
 اًقاَعْنو اقيعتو اقعت قعنيو عني هينغب ياراا قعن

 لطخالا ل اق.اهرجنزو اهم حاص اناقعتو
 انتا اياك كنأضب قعنا

 الالض الخلا يف كسنن كنتم
 بكاوك نم نابكوك ناقعانلا + حاص بارغلا قعنو

 ءازوجلا
 ادلإو .لاعنلا ملل بهو ًالْعَن ميلعني موقلا لعن

 سبا ًالَعَت لعني لجرلا لينو ٠ لعتلا اهرفاح سبلا
 نم قبطب اهرفاح سبل ةبادلا لعن 4 لعنلا
 لغنإو ٠ ىنحت الل دلجم هفخ سبلا ريعبلاو .ديدح
 .لعنلا اهسبلا ةبادلإو .ٌلعانوبف هل اعن ترثك لجرلا

 ٌنالف لعتنإو . لعنلا سبل لعتنإو لجرلا لعنتو
 ةظيلغلا ضرالا يس عرز ديزو . الجار رفاس ضرالا
 راحو لاعنلا ريثكلاو لعاف مسا لعانلا دب اهبكروا

 . ٌلِعان لجرو ٠ هرفاح ةبالصل شحولا
 + بلص يا . ٌلِعان رفاحو .رماتو نبالكو هو لعن
 لكم ةلعان كناف يّرطإو . لعانلا ثنّوم ةلءانلا
 وهو ةاذحلإو ردصم لعتلا * ءاطلا باب يفرك
 ةموشاتلا/ لع ىلطتو ضرالا نم, ءدتلا هب تيقو ام

 يف نوكي امو .لاعن و لعنا ج ةّليعُ اهريغصت ةقئّوم
 ١ ديمغ لفسا

 ةمرلا

 م يل. ةفعتنم ثذأو

 ىذ هيلا

« 

 ىذ لاق.ةضف وأ ديدح نم تك

 ا/ .١ | 2



 شعل

 ريح تتنجا امو - م رءالاو راكلاو ةاليخأو كا

 يارا اذ دالوإو ِهنلخ مات لبق اهماحراذ قيخولا

 لوأو هزهتف فنالا ةيس ذخات حيرو ترّوص اذا

 ةلرضخا نيعلا قرزا رغض بابذو كارالا رمثي امأ
 ايبرو ةضاخرفاحا بود عسلي هباذ فرط 2

 لي ياس ا علو هل كككرف فاما كننا لحد

 لبقم نبا لاق. تاّرعن جوتوص يا وريعنل هبأ

 .راعنلا هيمست ةماعلإوأ

 ةيابلا لوح زر ضنا تاّرعتلا ىري

 "لها ا فعما ىنثمو داحا

 | * هب مم رمالاو رثكلا ةرعتلإو
 قردلاو حاّيصلاو نتفلايف هاسلاجاّرتكإو يصاعلا راعتلا

 ةأرمأو .راشلإ كتم دراغتلا + ٌرئاطو مدلا ةنم روفيأ

 ةبرشم نيدلوملا دنع ةزاعتلاو : ةفجافا ةباّكك يل ةراعن
 نويل تقع ةماعلات اهتم فرغ تاركة ضمار|خخ د
 كأجاف ام حابرلا نم ر رتل ع رت امن لع انقر

 راف يا.روعل قرعو.ةسكع وا رح كي تنإو ٍدربب
 ردصم ريعتلا 3” ةليعل يا رادع ل .ارادلا 3 ةنم

 هللا ريعت نالفو . ّرش وا برح يف حايصلإو .جارصلاو
 هديغن يا

 0 يصل عر ع لم
 دصم | يو سعن ج عان وهف ساعنلا ةبكر اسعت ( نيعلا

 ةولمح ىسعتو ناسعت |ول اق اهّبرو- سعاون ج ةسعانإ
 وريظن ىلع هيغلا لمح ام ارينكو: ىنسوو نانسو ىلعأ

 سحنو .رعشلا يف كلذ نوكي ام نسحإو هاّرفلا لق ظ
 هيما كيفك قولا قيصر نال ةيسجوتة ل ١

 َسسعانتو ٠ ىلاسك نينبب هاج نالفو . ساعنلا ىلع ةليخأ

 سساوملا غي نتف وا نّسّولا ساعنلا * مّوانت لجرلا |

 ٠ مون ريغ نم نسوولا |
 ةرهاظلا ٌساوحلا ابعم فقل ناوي ضرعت |[

| 

 مللعلا نيج ةظرفتالا لاق ."ريقنلا ةيزاقم'وا

 لاح مونلا ِتانكلا يف لاقو

 لقث نسولإو مونلا لوا وه ساعنلإو اسار ساسحالا

 . ليلل اب ٌصصاخ وه وا ليوطلا مونلا داقرلاو مونلا

 نس سعل

 مونلاو ييلا يف ساعنلاو سارلا يف لقث ةنسلا ليقو

 بلكلا ساعتك لطم لا يفو.بلقلا ُِ
 :تسعن تّرد اذا اهنالّردل اب حومم يا ٌسوعَت ةقان
 رعاشلا لاق

 »+ ”عاد ي٠٠

 تدغ اذا و تدكداذا 00

 ,لزابك سيدسوا ماع لزيوب

 انالفو ٠ ةماقإو ةعفر اشعن ةهعني ىلاعت هللا ةشعن

 ع را ' فر ةفرطو.. انج اًركذ :زكذ ا ثيلإ

 او. رثم دعبل هراج

 أ

 ةيزااوق لاه ريا

 ةنخت ام الا فرطلا شعنيال
 58 ءاملا مساب هبداني عاد

 ا ل لربح لع تملا ضيتو
 000 ىلاعت هللا ةشعن * هترثع نم عفر

 ا)| ٠ كترثع نم هللا كشعنا هل لاق اًنالف رالفو
 ةبور

 اعدعد انلق رئاعلا ىوه نإو

 دعب ظن نالفو :هترثع نم ضيئنارثاعلا شعتنإو

 ايرسو لائرلا اهب داصي ةقرخ اهسار يف ةبشخو َضرم
 هيلو آلا اًشعن ىسيالو معءافترال كلذب سم تيلا| ٠

 ةيطاف ثيدح يفو.ٌربرس وهف هيلع نكي ل ناف تيما
 شمن اط ذنغتا يا اهتزادج ىلع شنو ربدوقي اهربق ينس
 ]2 تعضُو اذار اا ىلع قبطي تيما كدووا

 أهنم ةعبرا بكاوك ةعبس ىربكلا شعن تانبو .ةزانجملا
 15 فرضت: هرغقْلا اذكو .ثانب ثالثو قتعل

 قاب رعشلا يف هاج انهو شعن نبا دحإولا ةفرعمال

 ةديبعوبأ دشنإو . شعن | نع

 ”حايصوع دي كيدلاو اهتزّزع
 ]وبّوصتف اوند شعن ونب آم اذا

 ا

٠ 

 |وتماقم نم ٌيريرحلا لوقو .لعاف مسا شعانلا * روتف
 ا شعنلا * لئاخررتاخ يا نشعان سعان فرطو ةييلحا

 ذا كلملا اهيلع لمحت ناك ةّنحم هبشو ةاقبلاو ر



 |ينل اكض رإوعلا نع ةرابع ةفصلإو كلذ وو ردنلاو

 ربغتي ام يف لمعتسي تعنلا ليقو . اهوحنو دوعقلاو

 هللا فضوي الوش دنعو مركلأو مي اضعل اكل ناك ان

 6 زل - 0 ل ا

 تيدَتلا ليخملا|
 لجرلا ثعنا + هذخا اَنْ ةقعني هيثلا ثعن

 يأ مرمأ غم و 7 مونلاو ريسلل زاهجا ف ذخا

 ع نالفو. او دهنجاو اودِجأ
 هذه <يثلا

 ٍهيم دق بلقو اًجافم ىشمنالفو .ةعمج <يشلا َلفعن
 رْكَدلا لتعتلا + رعت نم وهو نيب فرعي ةناكأإ

 ليوط ناك لجر مسإو ىمحالا خيشلإو عابضلا نم
 لوطل هب هّبشي بيعو ةنم ليز اذا نافع ناكو : ةيبلل
 ليعتملا + زهشلا| ةّيمو قوحلإور دصم ةكقعتلا + تيل

 نم اهعزني امناك أعفر اذاف ُةَجاوق قّرغي ام ليخلا نم

 لدم
 ةقانلاو.ةضايب صلخ اًجوعنو اهل جنب نوللا عن

 ال حي ربعبلا عنو: مملاب تجيم يس ةغل اهزيس يف

 كعتنإو ٠ ترعاه هلام ل ِ-

 دعت ىف هباق ىلع لقثف نأضلا ل لكأ لجرلاو ني
 زعاشلا »لال

 رنأَض رمل اوشع موقلا ناك
 مالط تلام دق نوجا مهن

 هر ةقانلإو ةلبسلا ضرالا ةجعانلا < ميلبا تنم موقلا أ

 < رعتلاو . موشي امر ص دنا | هقانلاو هله 2

 ج شحولا جاعن اهيلع داصي يتاإو ةعيرسلاو ةاضيبلا | يف مركل اف . توعُت جيوبسلا هل ل اقيو هوبا مرك ل جرب
 تايأكلا يف لاقو .ثوغنم لجرلاو ثعن كبل ان
 رنبلا لمرلا جاعنو . ةجعنلاب ةأرملا نع يثكت برعلاو | يف ةلخادلا ةرهاظلا ةيلحلا نع ةرابع ةغللا كيس تعنلا
 جنم + شحولا نمرقبلا ريغا دا .ةحل ةدحاولا | لوطلاو عباصالاو فنال اك الكاش امو ءيثلا ةيهام

 مهم موق لاقو .ريغتملاريغو ريغنلا ليعشت ةفصلإو
 ةفصلاو ج جرعالاو روعال اا صاخ ناكام تغنلا بلغت

 لوم ل ةيقأو ةبيتإ - 00 ا
 نم تعتنملا #١ نكلالا “ هج لمت يل نابتلا قينعلا

 . تاكو جاعن ج نأضلا نف قالا ةيعتل | * اون

 حا ”و ٠ بالك ينب ىلع عوبرع ينبل ا هيف ناك عضوم | م

 ئدابا ازوريفلا “ اخو: :يع يئرهوجلا

 عنسو ترض باب نم )رعنيو رعني لجرلار عن

 .هموشيخم ثّوصو حاص اًراعْنو اًريعت (رثكأ لوالاو
 رعنو .مدلا جور ثّوص وا مدلا ةنم راف قّررعلإو

 . ىإو ةفلاخ اًنلفو . بهذ ارعنرعني دالبلا يف رالف

 رمالا فو. اتا نالف ىلإو . اوعمتجإو وجاه موقلإو | ة

 .تلبقا نيا نم يأ.انيلا ترعن نبا نمو .ىعسو ضب
 .برطضاف فنا يف ةَرعنلا لخد اًرعت رعني راها رعنو

 رعني اك ناحل نعطلا رتل ل معتستو رعون لوفت ةماعلاو
 .ةماوق فرعيل رفظلا ىلع ةرادا ممسلا رعن * ةرعنلا
 د وقل ر دعب هر راص اذا كلذورفا كا ارالا رغنإو

 ج ةروعانلاو ىححرلا 5 جو ةمد اقري ال قّرِع روغانلا
 هريدي اماوا اهب قتسي ولدو بالودلا ةروعانلا *زيعاوت
 يذلا زيمحلا نم رولا *ريعإون ج تانونجلا نم هامل

 رعاشلا ل اق . رعت ىثنالإو هننا يف ةرعنلا لخذ

 ٍلطغ يف خرب لظف
 رعتلا راهلا زيدتسي اك

 ثتجا ام رّعنلاو . ناكم يف تبثيال يذلا اًضيارؤتلاو
 ىَرْيَغ ةأرما + ةتلخ اق لبق اهماحرا يف نئحولا رج

 نال جارغن ثينأت نوكي نا زوجتالو ةباَكص يبا ىَرعَت
 * عنم باب يفال هلع باب يف نائيجي ٌلعَتَو نالعف
 لاق . تاّرعن َج موشخملا يف توصو ةّرملا ةّرعنلا

 زجارلا |.
 ةروتسملا ةيعكلا برو ين

 هروذحم يبا نم ِثاَرَحتْلِإو
 ٌُرحلا دادتشإو ب تيوع 3 ةرعتو ٠ ةناذا دارا
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 بضلاو ل كالو مج وت ناماظنإلاو مّظنو .”يظان يف نيتيوظناب تنا ٌبضلإو 0 ْ

 اروطللاو ٠ . مايه جرظنلا ن ناكم مظنملاو ناماظيلا مظن 4 ةنمو» كلل يف ةعجو هللا اماظنو امظت اؤللا|

 موظنم >يث لوفن ةماعلإو .روثنملا فالخرعشلا نم ظن + هماقار ءالآ مظنو 0
 ماظنلاو نسحلا يف ةيابن يا هكا 0 انك ةيظن ىنعب رعشلاو ٌرلؤالا ||

 اا العلو ابعت بسيو بوني بارغلا بمن ؛..|هكيبلا,تنظنإو ؛ تن يل تمل سمرا ظ
 ةقنع دم وأ مهعز ىلع نئَيلاب تّوص انابعتو ابأعنتو | يف راص ةجاجدلاو . مظنم ٠. يف تمظن ىنعم تملا وأ

 كر توصالب ةنبار كح وأ رهايص قف ةنئآر كرحو اعواطم ريظتنإو رمالاو ولولا مّظنتو 5 ضيب اهنادب |
 ا 1 لع قلب الا بعت )ىل اغانبرو٠::ترذؤللا .ماقتسإو قسْنا يا مظننإو مّظنتف ةمظن لاقي يظن
 دزتعي | اأن نلحالا ىلا ا يا هب ةمظنناف جرلاب ةنعطوأ|

 اه ركأب هاب ةابهص ةىهقو كالو.“ مظن ج ةوحنو ولؤللا هب رظني يذلا طيخنأو ظ

 ريبعني ل كيدلإو رةيهجي ميظانأو 0 ماظن وه لاقب ةماوقورمالا|
 ككحواريسلا عرسا و راس اب سل ب( لدكو | ديس الكلاب نمو ةداقلاو يدخل نامل . مظنوأ|

 قونلا نم ةيعانلا # ماّدق ىلا ةعرسل ابريسلا يف ةسار ماظيلاو» .فلئخ ريغ هي يادحإو رماظن ىلع مو. ةنمأ|

 .ردصم بنلا *برعلا نم نطب ةبعان ونبو .ةعيرسلا | ةعانص لمت يذلا مظتملاركسعلا ةسايسلا بابرا دنعأ
 ةغل املل لاعِف باعتلا * يملا ةعيرس يا .بعن جيرو ناطيخٌبضلإو ةكمسل | ماظن. ةغاضن دحإولا برع |

 ايقعي هرسلا قونلا نم ةبََلا وين ةرثكأ بارغلا خذو رينكلا ماتا *نذالا كا اع نامل ا
 نسيت : هبلاو ملكا رايس تب مهربا بقلو رظنلا
 ردصم مظن طظبلا دع ةلزتعلا لوم (ةقرف قار هياكل |

 هلباقيو نوزوملا مالكلاو دارجلا نم ةعاجإو موظنملاو ا

 ءازوجلا قاطن و ازوجملا نم بكاوك ةثالثو رثنلا |
 اًيرثلإو مآمتل الإو ماظننالا يف ّلَكَم يثو ءازوجما راقفو
 عج ةغللا هي رظنلا تافيرعتلا يف لاقو .ناربتلاو
 تاكا فياأت حالطصالا قو كلملا] ف دلذللا

 بسح ىلع تالالدلا ةبسانتم يلاعملا هبترام لاو

 ةربتعملا ةقوسملا ةبترتملا ظافل الآل يقو لتعلا هيضنقي ام

 ةعببظلا رظنلإو . ددعلا هيضنقي ام ىلع اهتلالد
 ةنم مث طسوالا حلا ىلا بولطملا عوضوم نم ل اقتنالا

 موظنملا ميظنلا * ةيبتتل | ةنم ممزلي ىتح هلووحم ىلا
 كييزرق ةلضاوتم ردع يف بلعشلاو ورغو رميثلا نم

 * هَرَقِف قسانت ام كرا نيو ضعي نم اهضعبأ
 ةدطلا» ةكيلملل اظن يفر عملا يلا سنن ماظنألا

 .اًرَرَخ مظن طبخ لكو ةنما كش ام لمزلا هر

 ا

 سرفلا بعنملا م يعن ج ةباعتلا قونلا نم بوعتلا
 | قحالاو هسارب وطسييذلاو يارخلاك ةفيع> دمي داوجلا

 ةعيرسلا ةقانلاو توصل
 |نبا لاق. ةرظر از سبا ةحاص لغولا تق

 ا [ل اقيالو . ٍن بح نم هيف اهب ءيشلا فصو تندتلا ريالا

 أاءوس تعن 100 جيبنلا يف

 ىلع لويحم ةلوق ٌلعلو» جنو نسا يف فصولاو

 ظ نم وهو تعنب اهعبنا ةلكلا تعنو .ل اعتسالا فرع
 | ا 7 ب رادو ةاحغل | مالك
 أأذلو ةنلخ هل تعنلا ناك يغسمب لي اشر

 ١

| 
 أ

 لجرلا تعلا د اًسعن ن ناكسرفلا تعنو . 4 ةنمنج ثوعل

 ىنعب ةبحاص ل جرلا تعتنإو ٠ تعني ىتح ةهجو نسح
 ا[ ةفصلا تعتلا + ةفصوتسا «يثلا ةتعنتسإو . ةتعن

 ليكم عبات ةاحنلا دنعو . قابسلا ندتعلا سرفلاو

 مرك لجرب تيرم وجني و هتافص نم ةفص نايبب ةعوبتم

 ظررموح هب ؛ ىّلعت ام تافص نموا ٌحقيقحلا هل لااقيو
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 ايطوا مضب ل ارا * بوكسإلاب خرفالا]
 ةنعبسو امغل اث خو امطوا رسكب ةنراظن ةنعمسو اهل اثو

 تراقنت وا تعم اذا يا امه اثو اطوا ردكب ةرظنأ

 .ةغلابنلل ةدئاز امهيف نونلإو . اًيظن ةمتظن ايش رت را

 ٌيرورضلا لئباتم ىلع ل ىلا ةبسن يرظنلا|

 ىلع ةلوصح فّقوتي يذلا وهو اًيولطمو اًيينكق ىساوأ

 ناب قيدصتل اكو لقعلاو سغنلا رٌوصتك بسكو رظن

 ناك ام ىلع اًفلطم مولعلا ميسقن يف قاطيو . ثداح ماعلا

 نتاكاموهو لييعلا ةلباقيو لمع ةيفيكب قأعتم ريغ

 نوكي ال ام ىلع ةيكحلا ميسقن يس قلطيو . اهب العم

 نوكي ام وهو علا ةلباقيو . انراينخإو انتر دقب ”هدوجإلا
 تاعانصلا ميسقل يف ىلطيو . انرايلخإو انتردقب ”هدوجوأ
 ةيايعلاو لمعلا ةسرام ىلع ةلوصح فقوتيال ام ىلعأ

 ةيضق ةسدنملا يفو ئرظنلا 507 ةيرظنلا # هحعأ

 رخل تايراغت جابت تانثال نافل , ىلا ةجابحم

 لوقخلإف دحاولل مهم هيلا روظنملا ديسلا روقلا نم

 .هها ام ىلا رظنلا لئغيال نمو انتو انكدي عمجاو

 رهوقلا تم ةروظتلا + همها نم ىلا سوماقلا ف

 اًننّومو جلا /|و قثملاو دح|ولا هيف يوتسي روظنلا
 ريل مهعبطر يلا .رئاظن ىلع عمجتو |

 >الفو ةكرظن ج اذه ريظن اذه لاقي :يواسمإو لثل

 . رخآلا ىلا رظنت امنم دحإو لك نيع يا نالف ريظن|
 اراجع لاخلا ىلع ىلطي ةيبرعلا لها دنع ريظتلاو
 عيدبلا لها دنعريظََلا ةاعارمو .هنم عا ىلع ةقيقحو
 لها دنع كسلا سلقنو هازل باب يف تركحذ

 مونلا نم ةراظنلا + تممسلا ةلباتملا ةطقنلا ةّكيطا|

 رجالا دشنإوأ
 هنعما)-. ةدقمرإل هاا أ
 فلا لوح جيرل اك ةيرظن  ةيعمم ظ

 هتظن رت لإ

١ 

ْ 

 اركذم عيجاو قتملاو دحإولل مهنم هيلا روظنملا ديسلا
 لضافالا رئاظنلاو . رئاظن ىلع عبمجت دقوا اًكثّومو

 علت

 كو ىنثم ىثم | ١رئاظن مهلبا دي لئامالاو

 رعاشلا لوق يف روظنأ + مهتعيلط موقلا

 يرصب ىوطا ينثي اغيح يفنإو

 وظنإو وندأ )وكلس اغيح نم

 رعدلايفزوتروظنا ليقو. برعلا ضعبل رظن | يف ةغل
 .لثملإو لعاف مسا رياماو ةغلال عابشالا ةهرج ىلع
 .رظانردصم ةرظانملاو ةلقم يا اذه رظانم انهلاقي

 تابثاق :رطيا كااذأ# ةيفيك هن فرعي ع ةداخامملا مع و

 .ثدحل | هعوضومو

 رظنلا ىلع للعلا اذه لها حالطصا يف ةرظانملا قّلطُتو

 باوصال اراهظا نيّئيشلا نيب ةيسنلا يف نيبناجلا نم
 اًراهظا نيتيغلا نيب ةبسنلا يف نيمصخملا هجوت ليقو
 . ةارمل ا راظنملاو - سايفلا ىرم صخاوهو باوصلل
 .رظانم ج كةاسوا كاف هيلا ترظن ام رظنللاو

 :عنترإو اهنم فرشا اميا ضرالا فارشا اًضيارظانلإو

 بيسب ةآيشالا رادقم ةيفيك هب فرعي لع رظانملا لعو
 1 ةرظنملاو ٠ رظانلا رظن نع اهدعبو اهبرق
 ىلا نورظني موفلإو كءاس وا كتاف هيلا ترظن امو

 .رظنملا رجل يأ *يف ارظنمو ٌيِرظنَم لجرو.ءيثلا

 لإ نوط اوما لاقي ةيحادلاو | علا والا

 ةيهاد 301 ا . ةبيعم

 سن دلإو ةعنولا نميتن ةفاظت فظني يثلا فلن

 .اًقيظن ةلعج < يلا يس ف و نسسحو

 '!ةقالظنلاتقلكتترالغر ا هيلي وال ىبرخلا تفظنتو

 بئلطولكلا لسا .اهتسالا رع 0 فيد
 ٌنالفو . ”هافوتسا جارخملا نم هيلع ام ا . فيظنلا
 فأن ليصنلا ١ فظل ل اني ٠ هلك ةنخا !ه هيثلا

 ةفاظنلا وذ فيظتلا * هيف أم عينج برش هما عرض

 مصخملا عم كليا د يننوأ هيفنو بولطملا

 ج ةفيضنو فيضن لوقت ةماعلإو . ةفيظن ىئنالإو

 . جرغلا فينع كيسا ليوارسلا فيظن وهو . ةانظن

 نانشألا اًضيا فيظنلاو
 . هنلإو ةمخ اًمظن ةمظني ءيثلا ىلا <يغلا مّظن



 اي
 |ادج ةريبكلا و ١ ةراظنلا نيدّلوملا دنع :حاروظانلاو . مهنم | . ةريظن“ ةلعجت نالفب اتالفو.ةل اًريظن راص ةرظانم

 انبلاوأ قودلو دحإولل روطانلا ونا 0 نر كتلواشل باكير طا ال عي نوعألسو
 لعف مسا لانو * ريظاون ج ثوملاو رَكَذملَو املعجت ال ٌءانعم وا اه اًريظن اميشلعجتال يأ. معلصدللا

 | لها نموه لاغب :ةسارفلا راظنلإو .رظننا ىنعمبرمالل | ىسومايرَدَ تلج لِئاقلا لوتكرغل هيث ال
 ىنعب مجتل ١ اهلمعتي ةلك ةراظتلا + ةسارفلا يا راظنلا | .ةلداج اًنألف رظانو .٠ بولطم تقو يف ءاج ىسومب ى 2

 '|ةسايشلا تابارا"ددعو نيتاسبلإو ضايرلا فه ثلا | اًتالفو . ُدرَحا نيدلا رظنإو . اثلباق نالف راد ئيراذو
 || ةراظنو ةيجراخما ةراظن لاقي ةم ةمو رظانلا لمع دنلو انه اًريظن اذه ناك امو“ هل اًريظن أ هلج نالفل
 أ[ دشنإو ةديبع وبا ءاكح ريظنل اكلّثملا رظنلا + ةّيِل املا | نم كم انالفرظنإو.هب هبش يأ: لوهبجلا ىلع هب «رافلا

 : قادكيتا ايد اةاوزق ل يف ةرظتنإو هلع لان اًنالفو٠ هنيعب ةلمات 2 دا
 انا علو ل هللا ,ابا 05 يف ارظانتو. ةرظنني ام قوت رالفو . تلبم
 لالح يح لااقيو .نورواجتلا موقلاو ر دصم رآظتلاو | اهنم ىثنالا ترظن نانلخل !و.اًضعب مضعب رظن مونلإو

 |رطتلا دو. صعب ىلا مصعب رظني نورواج يأ ر رظنو | .اتلباقت نارادلاو ٠ 00 ا وعم ذ لحفل | ىلا

 ظ لظلا لبختسا امبرو رالكلا : وها قالادتسالاو | ةبكرت ةزظنتساو «هيلغ أت انالفو:ةمقوتو قرع ةرظفإو

 ْ ديروط ة سس ركفت يل باغ 7 اذك يف مل وقو.رصبلا هما روطانلاو لعاف مسا رظانلا د ةنم ةرظنلا بلطا ةالفو

 | |يا هيلارظنل ابو اذكىلا اًرظن 1 هحوضو مدعل | رغصالا داوسلاوا نيعلا يف ةادوسلا ةطقنلا وا نيعلإو
 أر ظن تحت نالف نيدّلوملا لوقو هل اًرابعإو ةظحالم | فنالا يف قرع وا ةسفنرصبلاو |نيعلا ناسنا هيف يذلا
 الك السا اهبزو ٠ :قافتلإو هتياح تحت يا نالف | ظفاحو منايا ةنبقازني :رحي ظعو رصبلا ةامويفو

 لها نيتروصقم ىراظتونبو ئرظت ونبد# لحل :ليبس | ةديادس وهو" هلمثللا هال اب نطانل اك ةشراختو .نكلا

 بيعلإو هلا ةَرظتلا + يهب لّزغتلاو ءاسنلا ىلا رظنلا | نارظانلإو.هينيع ءلبب رظنب ةمبنلا نم#يرب يارظانلا
 |نم فئاطلاو ا ةيشغلإو بوح و ةئيملا وسو ةّئيطاو | لاق .نيقأللا نم ناليسي تننالا يفرح ىلع اقع

 ا ىأر ملص هنا ثيدحلا ل نيعو ١ نحلأ 5 0

 || |يا . ا اوقرتساف ةرظن اهب نا لاقق ةعفس اهب ةيراج نيج لك حن نم ىنشإو
 دج )ا اعاراُ ةَرظتلإو 0 رظن نم اهتباصا نيعابب | ٠ 2 تفانخلا نم نيرظانلا يوكآو

 |لامالاو ريخأتلا ةرظتلاو :ةرظتلا نيعب هرظن ل اقي | ةيجراخلا رظانكرما ةرادا نوت نم نيدّلوملا عر ظانلاو
 اءاوريلم ىلا رف 28 ةرونلا اي نو ':نرمالا فلس [ةرطانلا + نطق جةسايسلا تابوا دنع يلام ٌزظانو

 ديدخ ”ءمش يا راظن' سرفو . ةغل ابها لاف راظَتلا | يف قورعر الإ .رظاون ج نيعلاو رظانلا ثنو
 | أهتم لكع نم موق راظتلاونبو .فرطلا حاط داوفلا لوق ةنمو .رصبلا آم ابيف نينيعلاب لصتن سارلا

 | تيت لبالا لوخ نم لح رآظتلاو ا ةيراظتلا لبالا يضلا مورقم نب ةعيبر
 نيذلا موقلا وا هيثلا ىلا نورظني موقلا ةراظتلا دهديلا هدصق رصباف يع ةتيجرا

 ||لاتتلا ةنم نورظني 00 عفترم يف نودعقيإ لع نمرظاونلا قوف ةتبوكو

 || تاجاجز اهيفرط يف هلا نيدلوملا دنعو ةنودهشي الو | ضراب ماكر ظاَوَتو . مرظاون قوف العا نم يأ

 اههسيو ةيومسلا مارجال اكةديعبلا ماسجالا اهب رظني | هيلا روظنملا دّيسلا موقلا نمو روظانلا روظاَتلا * ةلهاب



 . لطن يف غلاب ليلعلا سار لّطن * ًاليلق ًاليق هيلعأ |

 بيؤذوبا لاف. لاكتزوكو دخلا
 اهدنع ةرج نبأ دنع ام ناولف

 لطانب يتاط ىلابت مل روخلا ن
 ءاطلا أب لطانلاو . هيش يا 15 ترنظ امو
 لطتلا + ريما ل اك ووك ضيا رولا لآ 1

 عقرب امو رشفلا نرم بتعلا هس لاو دع ٠
 0 لطبلإو ٠ فكلتبلا دعب بيرلا عيقن تم
 ةعرجلا ةلطنلا د ةيهادلا + الطتلا دع باارشلا
 ديع لوطتلا * كديب ةاقسلا ف رم ةلجرخا امو
 دعلا ىلع امام بّصِيو ةبودالا ىلُت نا ءابطالا

 تنيط ينل ةرتالا ايلا فو تآلوطتلا دجاوو اًرتافأ|
 2 . لطي دقو .وضملا اهب لطي نقاحسلا |

 بعضو: اذا :تيلغا يتلا ةنودالا يف ةيلوييتلل ذولا
 ريغ نموضعلا ىلع ثيبصيو نيت هام لعد كرا ىلع
 رخلا لايكم لطْييلا + ةيوذالا ند يف هيف يطب نأ

 ج ةيهادلاوول دلو ريكاذملا ليوطلاو ةيهادلا لجرلإو
 .ةلطنألاب مامر لاقي :شاودلا ةلظْنألا + لطاتأ

 ريداغملا لطاتملاو ظ

 .تدعب ضرالاو ٠ هرثس دعاب لجرلا طبظن

 ظبطتلا + دعابت لجرلا طنطنت * هدم ءيثلاو
 ظاطت جوةمانلا ديدملا ليوطلا طظايطتلإو طنطنلاو

 لزنملاو . هذه( قواد ) وظن ةوطني لبحلا ان

 ةاظانم ةاطاني + اديس لزفلاو ء تكي 0

 : | ةدحاو لكت مرف تسسلج ةأرملا ةرملإو :ةلواطو عزان
 ةعيطنإو .بيوتلا ايست ىتج. لزغ ةبك اهتيحاض ىلإ
 لمالا ةغل شوي قممو ةر كاطع ةريطع) لاو ١
 .ةسرام اًنالفنالذو - |ونباست اًيطانت موقلا ط انتو . نعبلا
 ناكملاو لعاف مسا يطانلا + ةيذاجتو ٌءاطاعت مالكلإو

 ةبص بص موك يف ةيودالاب خوبطملا لا لعج لولا

 لعاف مسالطانلا + اري دهبم يصاقرلا نم لطتنإو ١

 لايككا يف ىتبت ةلضنلإو ٍذيبنلاو نبللاو ةلا نم ةعرجإوأ |

 .ةلاطنا ج خورعشل اوا ةرسبلا عبق ةاطتلا * ةواطنلا

 9 اهايح وأ اهب نصحح وأ اهب نيع وأ ربيخ مال الب 8

 رعاشلا لاق

 يدحت ةدنف مزح يل تيزح
 لاقرلا ةاطن نم ٌيدوبيل اك

 لاقي . ديعبلا ؛طتلا * لاقرلا يدوبيلا لغتك دارا
 ديعب يأ. ”يطن

 داضلاب ه5 هيفىرج لينسلا ما

 نس هو اراخت راظنيو رظني 4 هيلاو ةرظنو ؛ هراغل

 ( ملعو رصن باب نم ) اراظنتو ةرظنمو اناَرظو
 موقللو .ا.ئابن نيعلا ع نزال نو مامات وفرض

 .م«واعد لصفو مح او مل كر
 .ةسيايو ٌةردفي 0 رار ءينلا 1

 الا نورظني ام سي ةروس يف ةنمو ٠ مر 1

 رظن نأ مهضعب 1 نوراظتنب ام يا .ةدحاو ةعيص

 د هل ا اهنا وم توغل لا يدويف

 2 فذح ىلع وه باتكلا كس ترظن موقف
 ئريرحلا لوقو . باتكلا يف بوتكملا ترظنريدقتلاو
 نيب عج دق .انلو اننيبو انيلارظناف ةّيّرعملا هتماقم نم

 اننيبو انايعو ةدهاشم انلاوحا ىلا رظنا يا.رظنلا عإونا

 . نيكت رالف رظتو“: ةمحرو ةناعا انلو ءاضقو اًهكح
 را لا غصا يا قرانا لاقي .هيلا اغص انالفو

 ءيشلأو .رظنا يف ةغل“» رخا نيدلا اًنالفو . هيلع لات اًمالف

 اهياقت ىلا, نلف راك ىلا ر طع يراد تراتي علب

 2 لبا كيلا رظنف اذك قيرط يف ثذخا اذإو
 رهانلا ظن ١ راس دا هكرع نع ذيغ ( كليات
 : ةرظن ةارتعا لوهجلا ىلع رالف رظنو . مهكلها نالف
 لق نو رابع ىطللا تالكلا قل انو ةكا ند

 نم ةيؤرلا تناك امو .هتيؤرل ساما يرملاوحن ةقدحلا

 رظنلا ظنل ةيؤرلا ىلع يرجا ابل اغ همزإولو رظنلا عباوت
 مهرظان دج بّيسملا ىلع ببسلا مسا قالطا ليبس ىلع

 ١؟.

 قد ؛رط

 سانلا نيبو. مل

ِ 
 سس ششي سس تت تآآذثثتنسنا

 مدع مسالأو ةناحلأ مالكن م يو .رطملا 2 ةبوطر < ِك



 3 لإ قطن
 ةقطنإو .ةيأك ةفطانم ةقطانو .اهفصت غلب اهريغو ةمكآلا
 .رةقطنم ةظسو دش قظتإ او لجرلا قطعت: 6 هلَعج

 ةقظنتسإو ٠ قاطنلا تسبل ةآرملاو: ملكت نالف قط

 ابرا دنع قاظنتسالا ةنمو.قانلا ةنم بلطو 7

 لائسلا ليبس ىلع ىوعد نع ريرقتلا بلطل ةسايسلا |
 مطوق يف هب دارملاو .لعاف مسا ىتطانلا + باوجاو |

 2 ةدوجوملا ةوقلا ّْى وطان كلن تح ناسنالا|| ا نانج يف

 نانا دتفل ٌنحلإو ةكتالالا يفالو يناعملا شاقتنا دقفل

 لوسرلا ةيعبسلا دنع ىظانلإو ٠ ىطانلا ريغ كلباقيوأ
 اد ةيريخالوا نالويكلا لأ تناص الو كلانا ةلاغوأ

 مضعت ةينوناق ةلاوهو اًضيا نازبملاب | با

 تمت | اعببلا ىف دجوتأل او ياما اهنيزشتعي لآ ناننالا|
 رولغلاك ل افلا يف لبركتلا يف إطخلا نع نرهذلا ٠

 ّْ ىطنمإو قطن لعلا اذه بحاصو .تافيرعت .ةيبرعلا | ٠
 قطنلاو .قطاتخ جدي ىطقي امو ةروكذللا فشلا قاطبلا | تر

 |سفلإو . ةيصاخمإو قطانلا كن دوم ةقطانلا دع لاملا ظ
 | ظسولا هب دقي ام قاطنلا * ناسنالا سفن ةقطانلا
 ىلع ىلعالا لسرتف اهطسو ٌدهتو ةأرملا اهسبلت ةّقشوأ

 سيأ ضرالا ىلع ربي لفسالاو ضرالا ىلا لفسالا |
 زوجا ١ قاطنو. ا ج ناقاسالو ةكيالو رح اه
 1 كر رف دم واو ضار ةطكودخسم جك جلت
 دقعو مال الاو ماظننالا هي لكم قو ضنا بزعلا |

 | ءاردهأل ددغ ىإ كفاغادلا اع ياطللا اعلبخ الب
 . ضائبب ةنظنم بالك يبل ةمكا قاطيلا لاق
 ذو أ را اتكسأ ناقاطنلإو

 |لوسر جورخ ةليل اهقاطن تقش اهمال لبق 4 يبا
 ئرخنلاو هللا لوسر ةرفسل ةذحإو تاع راغلا كاهل
 ىلع ةّئيطا لها دنع قاطنلا قكلظيو . هتبرقل اًماصعأ
 هساوا زدصم ىطنلا * تاقاطن جقعاللا 0
 ”للخادلا ىلعو ظنللا يا يحراخلا ىلطنلا لع ىآطب وهو
 ىهو لعفلا كلذ ردضم ىلعو تايلكلا كاردا يا
 ىوو كاردالا يا لاعفنالا اذهرهظم لغو ناسللا
 لوق امإو . قاطيلا عمج ىّطنْلاو . ةقطانلا سفنلا
 ال دبطق نك كفابعلا

 05-- اك نيقاطنلا ت

 ند نكييلا كليب ىونحا ىقىح

 ا طنلا اهتحت ةايلع فدنخ
ِ 
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 ةرزاخملا ةاراإو غيلبلا قيطلاو. موهنملا فالخ نييلوصالا

 اهزيجم اهب مّظعت ةيشخح |

 ابضعب لابج نم ةلنو ضال طلاب 5 اف

 «طاسوالا امج دهن يلا ىطنل اب تيبش ٍضعب قوف|٠

 قملو ةنّودملا مولعلا نم ىعل مسأو ردصم ىطنكا

 نهذلا اهئاعارم
 |ةبكحلا نا 5115 ”لمع تلءوبف ركفلا يف إطخلا نع
 ةلوقو سنجلا ةلزنمب ةلالاف . لآ ريغ ٌيرظن الع
 ةلوقو عئادصلا بابرال ةيئزجلا تالالا جرخي ةينوناق

 اهاعارم مصعتال يتا١ ةينوناقلا مولعلا جرخي للا م

 ١ اركذؤا ”محالا فالخ نيسدنبللاو نييباسحلا دنع

 || لاق“ نآشلا عيفرلا زيزعلا ىطتملاو . داصلا بانا
 رعاشلا

 يوق هللا ماداام حربأو
 ادم اًنظتم ءادعالا 0

 مطخإو ان ةلكري )و بج يأ ةناضخ اًهطعتم اجو

 غلببال عفترم يا قآعنم 'مثا لبج طوقو .لوعفم 1
 ةريجم الع مّلعام غلا نم ةنطنلاو ٠ ةسأر باححا |

 ياو هب ق 50 قطنملا ةقظنملاو ٠ قاطنلا عضوم يف | ٠
 مسا ةقطنملا حابصملا يف ل اقو . قطانم جفنم ٌصخا

 اول اقف ًالعف اهتم لونب دقو .ةصايحلا سانلا مست ام
 نم لدنمتو عردم لولاق ام ةقطنلا سبل يا قطنق

 نطظاعت يا قطن ]ولاق اهتبرو . ليدنملاو عردلا

 ٠ قدنزت دقف قطنت ترم موق ةنمو. قطنملا را عا

 ىلع ةثداح ةبيظع ة :رئاد ةّعيطا لها دنع ةقطتملاو

 ءازوجلا فينو لو 2 ةكوعلا ةركلا عطس ١

 قوطتلاو .رخآ يق زك ءاوعلا) ةقطنمو . ككأ يد
 دنعو. قتلا نيبباسحلاو نيسدنجلا دنعو. لوعنم مسا

 سيل َسارو٠ قرص الطن اهلطني ريخلا لطن



 علق

 فصي رشب نبا ثيعبلا لاق“ بيبطنملاو ملاعلا

 2 ةحارج وأ

 ترب دا ئساطنلا يمالا ابساق اذا

 اهموزه ابهو دادزاو اهنينغ ا

 ز ززقتملا س طلإو ٠ يلع و سطنلإو بطلا |

 يا 00 موقو. قادما ةابطالا نسل رّذنتملا

 سطنأ َُق ١ سيطت هدرغم ناك .نوززفتم ا
 - . د

 بيطتملا سيطنلا * سطننلا ريثكلا
 | «ةقللا قي وليل ده شطنلا ب لطن

 لاقي . ةكرحلا شيطتلا #3 عابتا ناشطن ناشطع

 سسومو ةلبجلا دي دش يا نشيطن لجرو .نشيطن هب ام
 ةقلخا|

 طب لجرلإو . عدن <يثلاو . دق ص 1 1

 رق ميطت نالفو ..تهذ ضرألا فدل ل ْ

 يل . ةأطن ةبتع * اًضيازفتلل ظنلا لمعتست ةماعلإوأ||
 ناكتو.ردصم طيطتلا + رانجلا ظاطتلا + ةديعب

5520 
|| 

 قطن

 8 نم وهو عطان هدرغم نوقدشتملا |... ملل ولت نموهووطاب ةدرنم نقلا ئباطتلاو لجاطيلا# سوما للا «اهشأ

 اًقاطنتو نط بطقو و سفلي ل 3 فلن 0

 ىاروجتب ةفذق جلو فا وا رس . و نما
 بالطو بطني لجرلا فطنو مص ةلاومو يسعي ةيظل |

 وطانو .ةبيرب مما ةقؤطتو ةاطتو انطت لوهجلا ىلع
 . هوحنو لكأ نم مشي نالفو كين ىشلاو. بييعل

 هفوج ىلع ةترب د تفرشاو اونطب يف دغاوا ريد ريعبلاو

 ترطق ةبرغلإو ٠

 بيع ةئلوا تا ةنطندبوداّيف نع تبتنفا

 اربخ نالفو٠ تطرقت ةرملاو ٠ ب لجرلا 0

 .طيسشلاو لعاف مسا فاطانلا زّزفل انكي ةعلطت

 هيارضتسا لبق فطن ةنال هب ين ىولحا نم عون وهو
 + ,ةبرقوا ولد يف قبب هأم ليلق ةقاطنلا *رطني يا
 ةلعو ةربدلإو داسفلاو نشلإو بيعلإو ردصم فطتلا

 فّطتلا زنك هدنع ناكول لوقو .ناسنالا اهنم ىوكي
 راغاف أريقف ناك عوبرب يب نم لجر ماوه ادعام

 السا ها اة كلانا هش لام
 ١ لثما برعلاوب تبرضف سمشلا تباغ ىتح اوي ةنم | رفسلا طتألا *ةديعبو ديعب يا ةطيِطَت ضرإو طيطت .

 ىلع ةنيش تقرشا نمو بترما لورلاو نسل فيتو ا َج ديعبلا '
 عدلت قافإرب تت ىذا تلت دقي .عردللا فدل * لاقت .لوفجلا لعبا لل

 أدداي 5 صل اذا مطانل * يلطن ف ماعطلا لعج

 موفلا عاطن # ماتا عطان عطامو .نصل اخ يا. عطان
 يف ماعطلا لع كك عاطتلا * مضرا و ١ ممانجأ |

 | *<ناوخملا ىلا ٌدَرَتف اهنصن لكي وي ةمقللا ةعاطتلا *يقدشأ/

 لاق. مدالا نم طاسب عطيلاو عّطتلاو عطتلاو عّطيلا
 رجارلا ||

 ادودخملا ةمزالاب يرضي ظ

 كنس عطيلا حايرلا برض |

 نم رعي ام ميلا عطرلاو«عوطنو عاطنا جأ
 ا فر سي فا

 ْ علطنلاو .ةاظلاو لادلاو هيلا شو عطيلا اهجرخم نالإ
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 لولا امو نيا فطثو 57 مت 3ك ولد

 ثيدحلا يف ناَمقْطلو ضيا ٌفاطن و فطن ج ةأرملاو
 وا دج رحب ةامو تار لا ةاموأ ب ةرغإإو قرشا رجم

 ةولْؤللا وا طرقلا ةَطتلإو ةَطَتلو.نيصلا رحيو مورلاا
 رطت يأ ةليل *«فطأ 1 جوجل | ةيفاصلا |

 مة سا * حابصلا ىلا

 افطن قطني لجرلا قلن

 .يالا اهي فّرعُت فورحو توصب مّلكت ( مسا ىلا
 | و116 كفيل ااه طر نال وطفل اقنو

 قطنو . زاجم هربغ ىلا ٌةدانسإو ناسنالا مالكب ٌصاخم
 | ةالإو . ةقطنملا هسيلا ةقطن + عشوإو نب باتكلا

١/15 



 طن جلع

 ناف هّركيو. نانر 2 هتببج يف سرفو موثشملا لجرلاو | حدقلاو ةاضنا ج اهريغو لبالا نم لوزجللاو ريسالب

 |ةيطتلا + كالو ةاطللا ةرئاد يهف ةدحا كك ىلا بونلاو هب يرام رك نم دسف مهسو قبقرلا

 نوكي ام لّوا وا شيرالو لصن الب ممسلاو اهريغو ظ

 ىأ لصتلإو شيرلا نيب ام مهسلا نمو لمعي نا لبق

 هردص نه ضبفملا قوف ام حرلا نمو مهسلا لصنأ
 نذالا ىلا قتاعلا نيب اموا ةمظعوا | ةالعاوا قتنلإوأ
 0 لجرارحَدو هدضن 1 لهاكلا نموأ

 امك سانا ) 1 ( ادت صن كفيشلا ىضن

 ولمن + الاثر: ةنلخإ اب. ةعرا اهنامل 5 ىقوأؤلا اج
 ”ءاضن ىنعب هاضتنا هاضتنإو ةاضنا بونلا |
 هةطاسشاا ةهنخاا رح اظن لطي ةبطن ظ

 ةيطانلا *«ةافصإلإو لعاف مسا بطانلا * ةشراه ةبطانمأ
 + ىثلا هب قنا امن لل قوزعي فز اجنطات لا ةدحإوأ

 قمحالا ةَيطتكإو .ةافصملا ةيطنملاو
 ىلع لقفي ىتح مَسَدلا لكآ ةرئطتلا  رثطن

 ةرانطلا بولقم وهو .باقلا|
 ** هنرقب ةباصا ةئطني و ةححنب انالف ٌوحتو روذلا َح |

 د اعبكلا مانو. طنا 14 اًحاَظن و ةحطانم ةيطان

 هيف طنيال مللاثما نمو .ةبحاص اممم لكن احكتةنإو
 طابلا#«ديحا بق فلاختالو عقب رمالل بّرضي .ناشبك

 شحولإو ريطلا نم كماما نم كيتاي امو لعاف مساأ

 :رم لمحما انرق اهو ناطرشلاو ديعتلا فالخوهوأ|
 ل ةاش يا طباخالو جان هل امو .روقلا لزانم

 جاونلا دحإو اًضيا جانلاو: يث يا..ريعب الو زنعوا|

 ُسراف ثيدحا ةنمو. ل اتفلإو ةّرملا ةحضتل + نيطرشللا

 سراف لها يا.اهدعب سرافال مث ناَعَأ وا
 حاطتلا *مهكلم لوزي مث نيترمواةّرم مالسالا

 معنل | نم تام يذلا مطَتل | + مداتعملاو عمنا

 بلطنللا *قنعلا لبحو فاما باّطنلا # ةنم قضصتيف

 | حعانلإو ردصم كتل | "جان ةباصا 00 دئابغلا يأ

 مسالا ةيلغل هاطاب ثدآج افإو . حنلا نم تنام يقل || دنع سرفلاةوضنو .اهريغو قونلا نم لوزا ةّضنلا
 [وه سيل ةنال . ةيمرلاو ةليكالاو ةسيرفلا كلل ذكو اهيلع | لبالا نم لوزبللا *يضتتلا * اهب لعبت ةديدح ةرطايبلا ||

 | طنب ام سنن يف هيثلا وه امأو ةحوطنم يف اهينحتن لع
 ظ قطط جارت ايو كوم امو نرخ ام هيثلإو

 رش بحاص يأ. رش 9 50 جنا

 ا ٠ ةظفح ةراطنو آر 5 ةرأطني لخلاو عركلأ نالفرطن

 , | كلا ظفاحر وطانلاورطانلا* ةيماعهذهوةرظننا 3-0

 م .ةيعاوه ليق .موقددع ًءاظلإو ءاطل اب ل اقي لغغل او | *

 | طبتلا مالك للا هك هاطلإو ةبحممش ابوه ديرد نبا لاقو
 ةاوملا ءاطلاب رطانلا نا ثبللا نع ٌيرهزالا لاق كل ذكو
 روطانلاو رطانلا ضيا عرابلا ينو داوسلا لها مالكنم
 شيلو داو لا لها مالك نم عرزلا ظفاح ةلمبملا ءاطل اب
 ةليملا طلاب خرطنلا ”يلارعالا نبا نعو ضم ٌريرعب

 أ رطن عاطنلا نبا لاقو روطانلا ةنمو نينيعلا ظنح

 تيار ٌيرهزالا لاقو مركلا ظفح ةلمبم ءاطب اًرطن

 ضعب اهنع تلأسف لزارع ماذج رايد نم ةاضيبلاب
 ل ١: ّلاظم ف لاقف برعلا

 اطن ج برعلا نرم عامس وهو "ينارعالا نبا نع
 اولا مايحلا ظفاح . ةَرطلو ريطاون :و ةارطتو

 ةلعجت ساملالا نم يلح نيدّاوملا دنع روطانلإو . اًضيا | هيف

 أول فّتس ينم روطانلا نبإو .اهتيبج ىلعا يف ةرملا
 [أردصم ةراطيتلا * ةيهادلا رطننلا + ماشلا ىراصن

 1+ رظتلا عرجا روطانلا ةالطب انو ةؤتزطمانلا ةفرحو | ن
 عرزلا نيب بوصنملا لايخما راطتلا

 0 ينمرالا قروبلا ٌنْورْطَْلا ب نرطن
 | اراذقلا سطنت * اًسْطلاراص اًسظَت سطني سظن

 .|يفو سبلملاو معطملا يفو مالكلا يفو ةراهطلا يف ىئأتف

 تيلاب ام سطنتلا الول روع ثيدح يفو .رومالا عينج
 .أرظنلا قدا نم لك حاصلا ينو. ئاتيالسعا ال نأ

 رابخالا اننسافو؛ ٌنسطنتم اهامع ىصقتسإو ررضألاب 5



 زاجكا لها دنع 0 هردلاو لعاف مسا ٌنضانلا
 .اًعاتم ناك نا دعب ايع لّوحت اذا اًضان سي اهنا دا|

 نرم يل هلام ضان نم ٌهاطعا ساسالا يف لافو

 راص تا ةلام ين دقو:نيعلا ىا قولا يي

 د ها فان لاما واءاه ناكن ١ دعب اًنيع

 لعرلا دلؤلووم ضاضنلا * ةانبو ةذم هل يأ ضان

 لجرلا دلو نس وراعو ءاملا ةضاضند+ مصل اخ

 ْنضَنلا * عيجلإو ةينغلاو تتؤملاو ركذهل مرتك
 اتادا اقول رانيدلاو مردلاو ر

 لاف ناضل اًدفن يأ. ب هم امم: . ضن

 اهنوام جرخم رابلا ضئضتلا * ةضاضت ىثنالإو ةغل ابهلل
 . ضاضن ج ليلفلا هأللإو ردصم ضيضتلا * اكثر

 نم ًاضيضن ماطعإو. . ةلياق يآ ملا ضيضن لجرو

 يا مهضيرضأ ىصنإب مونلا اجو 4 ًاليلق يا نبللا

 . ضئاضنو ةضنأ ج لييقلا رطملا ةضيتلا +« مهعاجأا

 |وْاجو . ةفيعضلا يف وا ليسيف هاملاب ٌضضنت يتلا جرلأو
 ةضيرفت تاذ لبإو ٠ مهتعاج يا مضيق قاب

 توص ضيئاضنلإو .ىورنال شطع تاذ يا ضئاضنو

 ةضخت ةدحاولا فضرلا ىلع ىوشي را شيغن
 بفضنو .طرض راهو .ةنادخ انضأ ةقصنب نحن

 ةفضنو اضن ةفضنيو ةفضني هما عرض قاع ليصفلا

 تقضنا 4 هيفا ماهل برشو هك[ انا ا

 طكض اًنالف ةآودلاو .فضتلا لكا ىلع ماد لجرلا
 . ّدعتم زال .اببخا ةقانلا *تالفو . بخ ةقانلإو

 فيضانلا * ةفضن ىنعب هما عرض يف ام ريعبلا فضتنإو

 فضتلا * طاّرض يا فضان لجرو . لعاف مسأ

 أد+ نوفضت ج سجنا فضتلاو .ئربلا زتعصلاو ردصم

 يا ةقانلا ناَنَضَت عرسأ ام لاقي . بحل ٌناتضنلا

 نعي هليعتست ةّماعلاو . سِجتلا فيضتلا * اهيبخ
 فضنملا * ةفاظنلل ةفاضللا لوعتستو . فيظنلا

 فضنم لجر لاقي .طاّرضلا
 لاقي . ل اضنلا يف ةبلغو ةقبس ٌالضت ةلضني ةلضن

 اهحّدقلو اهقبساّيضنو اوضت ليخ|سرنلاو.ةعزنو ةعلخةنع | 4

 ايعإو لح ًالضأ لضني ريعبلا لضنو . ةتلضنف ةنلضان
 لاتيتكأل أضينو ًالاضو ةلضانم ةلضان * بعتو
 ملكتو عفادو لداجو ىاح 4 هنعو . ماهسلا ير يف اراب

 ا لولضانتو ٠ ةبعنإو ةلزها ريعبلا لضنإو

 اىاضتنأ لبق ةنمو» -ىدلل اومارتو لاضنلا يف [ورابت

 دسأ ينب نم ةأرما تلاق.راعشالاو مالكلاب
 نكي مل ثيداحالا موفلا لضتنا اذا

 دعاقي نم ىلع ايرالو 8

 .اورخافن موقلا لضتنإو . ةجرخا ةلضتنإو ةلّضنتو

 مونلا نم ًالجر لضتنإو .ريسلا يف اهي دياب تمر لبالاو

 ج لعاف مسا لضانلا + راثخا ةنانكلا نم اممسو

 لوضملا * ةيهادلا ةزههلا ةدايزب لضننلا + لاضن

 كلام اه ةينارجغل | هتماقم نمٌيريرحلا لوقو .هب ٌييرملا
 اوناك يلا زاغلالا با ذار٠ لوضتللا يووم تنعش نا

 اهب نولضانتي
 ةدحاولا ةنيمسلا ةرداحلا ةطنحلا مضتلا  مضن

 5 مرذعب ةنع

 ا

 ةميهارد يأ ا لجرلا َضنضن

 ةضاتضن ةيح *ةقلقا اًنالفو . ةكرد ةنا
 تلتق تشم اذاوا ناكم يف ةقتسنال يا ضانضتو

 ”كترت يل ةضضنن اهناسل تجزخلا يتلا وأ اهعاس نم
 كوخ والخ درج (يواو) وطن وصار زيت متم

 سلو ٠ هرونان دو

 بديع نيا طك الو ادت جرخا اذكو

 بهذو لصن اًوضنو اًوضن باضخلإو .اهعطق دالبلاو
 قرم اداة |ن[ةتنارلإو: ]جزل او كيلا نيف قوكي ةنول
 .فشن ةآملإو .ةمرو نكس اوضت حرج إو . ةيحللاو سارل ب
 ىفنإو .ةعلخ ةيضنت ةنع يوت ىضن * ىفم فيسلإو

 ارضك ماظغا انالقو :ريغلا عثكب هرم كضنا رعب

 ةريعب ىضتتو.. البإو ةقلخا بوذلاو .الوزبم اناويح يا
 نم ةلتسا ءاضتنا فيسلا ىضتنإو . ءاضنأ ىنعم ايضنت

 ماجا ةدي دح وضنلا * ٌءالبإو ةقلخا بوذلاو . هديغ
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 ىلا ,لفس نم ةنم ناك أم وا هعوبني نم ةناروف دتغا|

 نم ّيريرحلا لوقو. !هةّرمّودعلا يف لبنلا جضنو . ولع
 * يناطعا يا ةرفإولا ةدعل اب يل ضن ةيمارحلا هتماقم

 رضقنإو . ةبحاص امم لك ضن اًحاضن و ةفخانم ةفضان
 بونلا يس ىتبي رثالاو ردصم ٍيفَتلا + شّشرت هللا

 ىريعوبا دشنإو .ةرطللا ةكفتلا «بيطلا نم وريغو

 ُبيزالملا دعا اذا ماركا منو
 ملل سيأااس .ع

 * خاضت ثيغ ل اقي .ثيغلا نم ريزغلا رينكلا خاضتلا

 اههيف نمحرلا ةروس يفو .ةريزغ ةراّوذ يا. ةخاضت نبع
 ةيضثملا#ناتراّوفيا ةديبعوبا لاق .نانخاضن نانيع
 خانم ج ةحاضتلا لوقت ةماعلإو : ةَقاّررلا

 . ضعب قوف ةضعب لعج اًدضت هدضني عانملا ضن
 ىنعمب عاتملا دضن * ديضنو دوضنم عاتملاو دضانوبف

 لضم ورق ءانصازتم سقوف ةعلابلل اديه ةسن|
 ماظتك داضت * ماقا ناككلاب دضتنإو . دضنم عاتملاو

 *فرصني ال ام ىرجم هير هيو اتسوبو ةيااعل اب لبج

 . لوعفم ىنعب لعق . هرايخ وا عاتمنم دفن ام دضتلا
 ةعبانلا لاقأ

 هاك اك هوا لذ كلخ
 رضا اذ نيفجل ا ىلا ةتعقرو

 ادلع ندع ابلاغ ذل ؟والؤراللا هانت
 داضنإو ٠ داضنا جةنيمسلا ةقانلإو فيرشلإو فّرشلإو

 ةلاوخإو ةماعا لجرلا داضناو :هددعو مهمتعاج مونلا |

 اهضعب لدانج لابجلا نمو . فرشلا يف نومّدقتملا|
 دوضنلا * بكارتو مارت ام باححل | نمو ضعب قوف ظ
 عاتما نم يح ام ةديغتلا * دضن ج ةنيمسلا ةقانلا|
 دئاضن ج ةداسولاو ا

 وج دار اس لعبنا م هرتعم ألا رص

 لاا افك ها اللا ف اسي كيد
 نعو .ردفلإو هاج يفرد اماو هجولا يف نسحلا نم اذهأ

 ضضن

 اًرؤضنو ةرضن رضنب رضنو رضني رضنو رضني نوللإو

 دِضَنو رضانوهف فطلو نسحو من ةَراّضتو ارضتو

 ةاسج هللا ةرضن + دنا ةيدتلاوا ةفنآو كييفتو
 راصف ارضان ةلعج ياوه رضناف هللا ٌةرضنإو . اًرضان
 ةدجو <يثلا رضننسإو . ىدعتي الو ىّدعتي .كلذكا

 ديدشلإو باجل إو ةراضتلاو ذ رضانلا *اًرضان هّدعوا

 أر محاور ضان رضخا ل اقي ٠ نول لكوف هب غل ابيو ةرضخما
 ” الإ اةلعنلا وا ٍتهذلا راضنلا رضا: رفضإوزضان

 ||ىا لثالإو ٌبشخملاو ربتلا نم صل اخلا ردوجلا اضيا
 | مقتملا ةنم ليوطلا وا كمر يغ ىلع اًيْدِع ناكام
 ' ا راتعلاو لبا يف ةنم تبن اموا:تروضلا

 ا[ مالسالا ءيبن ربنم ناك ةنمو. يناوالل ٌبشخ راضنلاو
 آلا بعك نب ثرحلب رايدب ةيدوا تاّراّضنلا * ليق اهف

 نبرْضلاو .رضنأو راضن ج ةّضنلا وا بهذلا رْضتلا
 |لجرلا رضنو .يرضن هيلا ةيسنلاو ٠شيرقوبا ةنانك

 | سيو يعلو نئيملاو ةمنتلا:هرتمتلا ادج ةتآزما
 ٌيوَرَضْلا لضنلا نب سابعلا * فطللإو قنورلإو
 خحو ةضفلاوا بهذلإو ةراضتلا وذ رّيضتلا + ثّدحم

 ةراضلا وذ رضنألا + يرَضَت ةبسنلاو .ربيخ ذوهي نم
 | علا دفلنلاب

 أاليلق ًاليلق لاس اًضّيضتو اضن ٌنضنب للا ضن

 دعب هاصقا ىلغ دوعلاو . اكثر ءوحنو رجلا نم جرخو أ
 . | اتلقفنا ءلملا هدأ خرم ةبزفلإو ٌداندا دقوأ نا

 أ أ رمالاو . ايهكرح هبحانج رئاطلاو . .ةرهظا <يثلإو
 ا .لصح ام يا 2يث ةنم يدي َضن انز :نكلا اًنقبَق
 ا * لجمو رسبت يأ نموا نيد نم كل ّىفن امذخو

 | راس دلال اهتم اداارتثكك ملبدتت كيلا (لتضن
 أ أاهاقس لافحلا يارلإ و .اهزجنا اًضاضنا ةجاحا ىقنإو
 رت اكطنت ةجااما نكضنتو : تربللا نم ًضيضن
 || نم ةّقح ضنتسإو . ةفظنتسا ةّقح ةنمو . ةئحنسا اًنالفو

 | |. ءيت دعب انيغ ةجرختساوا ”ةزختسا اًضاضنتسا نالف
 * ضاّضنلا مسالإو . رطقتسي عاناقواملا وش ظومو| هجولاورجتلا رضنو. ةمعَن يادي دشتل اب رّضن يمصالا
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 لضفا نم طبس تبن بِصْنلا * هرانخا <يشلا نالفو

 مخ اذاف ةئيرطلا وهف ٌضيبا اذاف اًبطر ماد ام يغارملا
 رعاشلا لاق .لحاوبف سبيو

 ةناوب ينجي لوش تيقل دنل
 ابا نداوكلا 201

 نم كلذكو رايخلا موفلا نمو يصنلا ةدحاو ةّيصَتلا
 ىبا دشن إو .يتيصت هذه لاني ةّيقبلا شو .اهريغو لبالا

 رارفل وربع

 .جاون اهتّيصن نم درجت
 ليعرلا رقبلا نم وجني اهبكا

 رخآ لافو
 ةيصن نحنو فال ةثالث

 عبرإو انراك نا نيِئم ثالث

 ٍصانإو لاصنإو * يصل َج

 ضيا اكو ىرجو لاس ابْضَت ضني ا

 نعو . لفسو ضرالا يف راغ اولا بضنيو بضني
 !(لق بلل |. .اهنانإ ٌنالفو ٠ جرفنإو رحنا ءيشلا

 ةنيعو .بناغ ر يخلو . ثدعب ةزانملاو . تدغشا ةريدلاو

 * ةعلخ بونلا نالفو .ةقانلا نيعب ٌصاخ وا تزاغ

 بضنإو .اهتّرد توطبو اهبل َّلقةقانلاو.راغالكا بّضن
 ثبولقم وه لبق .اهضبناك ت ؤصعل اهرتو بذج سوفلا
 هائلا ليق .هانلا باب يفرك ذ رت بضتلا * نم

 ”ورج وا بلعتلا وهو لفتت لثم لنت مالكلا يفو
 ايضاً ايل يضني بطلاب مللاو رمدلا جفن

 باطو كردا ( ردصملاريخالاو نامنا نالالاوا
 ةسلا تزاج اهدلوب ةقانلإو . ”يخانو 7 8 0 .ةلك

 جب ضم يف توين ىنعمب اه لوب ةقانلا تجضن *عثا

 روث نب دي لاق. تاريغُم

 تجين ةنيفسل اك اهتم ةابهضو
 اهديدغ ارش ناز ىح قيما اهب

 ىهو ٠ حانلا جيرفنلا + اًيضن ةاعج رهللاو رمفلا جن

 هابطالا دنع جاضنإلا * ةبكحم يا يأرلا عيضن

 طلخملا مإوق مع رص اود ءايطالا ددع جيو. :ةونملا

 ا كل اهلا خو لوالا تغب للْسَم مالكلا يف سيل ةنال ةدئاز

 جاضنملا *عيرللا عيطتنواو قيقرلا ظيادنو ظيلغلا قيقرت

 ج ةظاغي اًقيقروا نقرب اًلقيلع ناك ناف عفدلا ةئيهيو

 داضلإو ميلا فت ةماعلاو .ضانم
 . لبو ةشر اضن ةكضنبو ةضنب هاك تييلا من

 نود برش وأ يور ثالفو» ةكس ةفطعو هن ع هلو

 .”امر لباب االفو .ةيناسلاب اهاقس لخغلاو .ّيرلا

 بح يف قيتدلا ًادعبا عرزلاو . ةقرو جرخيل رطنن رهشلإو

 رثن لجل هب اهمابضا هي ذخث ىلع: وبل ابونا بطر وهو

 .عرزلا يفمل رثيوا زرهخ نم ةليح هللا ريعبلاو .اهيف ام

 اًحاضنتو ات جضنن ةبرقلا تحشنو .ةعفدو ةبذ ةنعو

 تراف نيعلاو. جرخ قّرعلاو . قرع سرفلإو . تحتر
 عرزلا عضنإو . ةعفدو ُبذ ةحضانم ةنع ةحضان * عمدل اب

 ىنعب نيعلا تكتنتو .هيلطل نالف ضرع. ضن عب
 قغمب نيعلا تيضشتل و. لّصتتو نا ٍنالف نمو. نون

 1 جنن ةوضونملاو :نشّشرت بودلا لع لوبلإو . تحضن
 همنا ىنعبةوضوحلا عشتساو .هوضولا دعب وجرف ىلع
 ل ناو ٍريعب لكو هيلع ىتتسي ريعبلاو لعاف مسا حضانلا
 ج ةيفاسو ةحضان يقنالاو جلاب ينس امو هما لب
 ميغ هاكلاو ووحنو هلل شاشرو ردصم مضتلا * حضإون

 جيضتلاو .ردصملاب ةييبسل 2 ىتسي يا عرزلا هب

 هيفولدلا نم ا غرفيف ربل نم برق اموا ضونحا

 هاض حورط يا اة ح سوق *« جاضنإو حوضت ج

 يقاسو ةيناشلا قاّوسو ةغل ايملل ل اف حاصلا لبنلاب :

 تلاع وقد حالا كيوم ةحاضتلا # لخلا

 | عضوم يأ يف روجولا ح وضتللا * اهب يعرت يأ. لبلاب

 || يا حاوضن سوقو .٠ بيطلا نم عونو ناك ملا نم

 قرتلاو لبالا شلح نصضنل ضرما ضنا يَ
 :حئانم ج ةفا يزل ةحتتملا < رض َج

 ليبقو ةئضنك ةلبو هشر اضل ةضندو ةزيضنب ةوضن
 ناَدِض واتت ها حنو. ةنود ليقو عضنلا نم غلباوه
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 ١ضن

 .ةيحل | نايع ا 0
 انَسلا ْرمإو ..ةجرفقحا ةلصنتساو .ةلصن جرخ لصتنإو
 مسا لصانلا # ةطقسا افسلا تنيطلاو . ليصانا ةلعج

 + تاكل (جيزرج عجزاعب يلا ل صان ةيلو : لغاف

 فيسلاو _جرلاو مسلا ةديدحو سدصم لصتلا
 ًالصن فيسلا يس اهبرو ضبقم هل نكي ل ام نّكسلإو
 ترّديو ىلا تزربا امو .لوصنو ل اصنو لصنا َج

 يصن

 ىه ةديبع وبأ لاق درإوملا يندروا اذه لوقيو ةناسل | .ب
 ثي دخلا يف تسيل ىرخا ةغل هيفو لاقزيغال داصلاب

 ةرينك يلا ٌصاتْصَت ةّيح * ةهجملا داضل اب تضنضن

 ةكرمل
 ىا ةتيصانب ضبق ( ٌيواو ) اوصن ةوصني هاضن

 |نودت يا عكتيم نوصنت مل ام ةفئاع تلاق .اهب دم
 |جابجيال ةنإو تييملا سار جرست تهرك اهناك ةعيصان

 ||ةزافملا تصنو .٠ ةيصانل اي ذخالا ةلزنمب ةتاعج كلذ ىلا

| 

 | هاصان * ةفشكبوثلا ٌنالفو . اهب تلصتا ةزافملاب | لوطو ةودحممل !و ةبف ام عيمجي سارلاو اهتمكأ نموب
 .لزغملانم جرخدقو لزغلاو ليخناو ٍلبالا يف سارلا

 ةنع جرخ هيسأ لصن لّوعمو : هالعا سارلا لصنو
 + جرلاو لصتلا نآلصتلإو . ردصملاب ٌتفصو .ةباصن

 .|ىصنإو . هبحاص ةيصانب اههنم لكض بق ءاصنو ةاصانم

 ْ حابضملا يفو.ورخّوم وأ غمّدقم نم ةتنبن يهتنت ثييح يأ

 نافنتكي ناذالا ناضاييلا اه نانعلا ةغللا لها لوقو | رجح ليصتلا + ةدلوم وا ةنم ئصخا يو لْضتلا ةلْضتلا
 مَونلا ٌربلا نمو كلتحإو هب ْقَدَي عارذ ردق ليوط
 ملا نييحللا تحت سارلاو قنعلا نيب ام لصفمو
 نيزك هكون الج تنل اال رلل وجر (وناد قوقل

 .ليصانا ج ىمتلا نم ُرححما ةسيوي اموا ىملا لصن
 . ليصانم ج روكذملا رجا ليصتلا لصتملاو لاصتملاو

 لعافمسا ليصنأاو . بنما نم لقا شيحجلا يف لاصنملاو
 لبق . ةيلهاجلا يف بجر مال الا وا ةّنسالا لصامو
 | نزوزغب الو ويف ةتسالا نوعزتي لوناك منال كلذ هل
 لاق ءاهلصنا يذلا وه ةناكض عب ىلع مضعب ريغبالو

 ىثعالا
 اهدعب للا كيفبللا 2 ةكرادت

 تيل هاك و ا زو ا

 ليصتلا لّيصتلاو . لصانم ج ففيدلا لّصتملاولصملاو
 روكذملا ربع

 (كليرختلاب ةمصتلا بإوصلا وا ) ةّصتلا  مضن
 دلع :روصلا

 تينا ة ةصنصلا ربا َن ضنصن

 ليبعزنلا نيب ام نابنائاو نمارلارخّوم اننلإو ةيصانلا

 مضر لك مهيمشو كلذ هب طاحا ام طسولاو افقلإو
 .سارلا مّدقم ةيصانلا نرا يف جيرصتا اكة صخب مساب

 اا ٍضاونو تايصان ج ةيصانلا يف هرطلا إىل اقو

 اوفصَو اك اذهو منم نومذقتملاو مفارشا سانلا
 || .هتريشع ةيصانو هموق ةباؤذ نالف لاقي بئاوذلاب

 رعاشلا لاق
 ا هن نيبئاغلا تيفك دق دبشمو

 دوهشم سانلا يصون نم_عيجم يف
 |(ةغلب ةيصانلا ةاضاتلا د+ عرملا ف تعفترا ةيصان لئاو
 | رعاشلا ل اق .ءىيظ

 | خوط ةماهلا لفا تنذآ دقل
 ريشملا ن :اضلا ةاصانك برحي

 ا أ لعا ىصعنملا جاعزالاو لصخلا كو 3 ةصم ىلإ

 ظ اعم نيلصتملا نييدإولا

 | للسلة فرو ماين
 تلجر ةأرملاو .دب لصتا اًيطنت هيغل اب *يغلا ىصنتو | ضرالا يف ةينبكر ت

 أ ىصتنإو ٠ مهصإون يف جّوزت نالف نب نالفو .اهرعش| يفو . هلقلقو ةكّرح < «يثلا نالفو .ضوملل كّرحتو

 1 اعنتراوالاط ضرالاو لبجلاو. لاط ةاضتنا رعفلا| صنضني وهو رهع هلع لخد نيح ركب لا فريادخ

١١8 



 ةنم فضتنإو ٠ نام او ها ظشتلا ةحا وفاعل

 تفصتتنإو . لدعلا كلظل ةدلع مثتنإو ةنم فصنأ ىنعب

 ىلا هيف لذد ديصلا مه ةمهسو ..تريئخا ةيراخلا

 ىنعبي نم فصنتسإو . فصنلا غلب راهلاو . فصنلا
 فاض ج مداخلإو لعاف مسا فصانلا * ةنم فصلا
 | هارجم هلا نمو فصانلا ثوم ةفصانلا د ةفصتو
 . يداولا دانسا فاصانم يف نوكت ةرغص وا فضإون ج

 قدزرفلا لاقأ
 ةودغ ةيكلاملا جودح ناك

 دد نم فصاوتلاب نينس ايالخ
 دحا ةنأثم فصنلا تا .ر د ص]ونلا يبمصالا لاق

 لوقي ةماعلا نطو ل زج دحاوا ءيشلا قش
 هلثم فصنو ىنعملا ةفصنو مرد هوقو .فاصنا ج ٌنصن

 تبي | مهل ةماقم هيلا فاضملا ميقإو فاضملا فذح نك

 ىنعملا اذه يدّوت ىرخا ةرابعب ٌيرهزالا ربعو . ىنعملا |
 ةكيطلا» كلها سعر اجللا#تضتو اردنا" تفس نر

 راهنلا لّدعم يبطقبو قفالا يبطتب م ةميظع ةرئادأ ||
 اولعج ام لاقي فاصنإلا ىنعب مسا تّلديو فضنلاوأ|

 لصن

 مهو ين» [ولعجام لاقي فاصنالا نم مسا ةنصتلا | 4
 يثلا فصن فيصتلا * ًالدعو اقاصنإ يا ةّنَصَن

 نانول هلام دْربلا نمو سارلا طع ام لكو ةماهلاو
 ةغبانلا ل اق .راخإو

 ةطاقسا درت و كيرلا لظقُس

 ديا اب انتنلإو ةتلوانتف
 رعاشلا لاق.ل ايكم اًضيا فيصنلاو

 ثلعتالو تاريتالوإ ثنين الوم اهذغال
 فصلا + 6-0-0 دم متغلب انو

 نيح ل ايق ريغ ع فاصلنالا نم ليضفنت مسأ

 ةلوق ناسح دشلا

 هآدف امكريخ اكشف. .ءفكب هل تسلو ةوجشلا
 اهظااذح/ هل لوسو أ باكا نفوفست نع لاق

 ذيع فيصتتلاو“تيب لدعا يا:برعلا ةتلاق

 لصامملا ددعلاو وهو ددعلا فصن جارخا نيل

 فللذكماةئايلا نم هعيرالاك طم اعشق فينس قم

 فالخ وهو . ةيناؤل اك ةفيصنت ديرت هيسذلا ددعلا ٠
 بارشلا فصلا اةلفمإ مق لك افطتعو؛ .فيعضتلا

 فّصن لجرو .ًالدعو اًفاصنا يا. نصت مهبو يفي
 ىل ان نييكالو ريجطالا يا لمان كال 7
 .ثفصن 7 ااسنو لاجرو فن ةأرما كلذكو قب
 ةئاتكلا نيباطمسولا ةأرملاو بفيصان عمج مادخل فّصلإو
 ةنيم قاطو نيعبرأو اخ ثعلب تلاوة

 افادتنا سا

 .نغاملا لاق َنوُفصتو أ

 ابي تبتأ نا اًروبع كنا
 ايره انعم اهنم كبايث علخإو

 ةئصت اغا اول اقو كونا نإو

 ابهذ يذلا اهيفصن لثما ناف
 نافصتلا + فضل اكفاصنإلا نم مسا اضيا فصتلإو
 #١ ىنصت ةبرقو 0 0 لاقي. ةفصن هللا هل

 اقل .دعْمأو ىلغو ةفصن قبو ةفصل بهذ ى> د ني

 ىنالاو 0 ديفا -- ةماعب ةسار 00

 ةفصل قب ريل

 جرخو لصنلا يف تبث ًالصن لصني مهسلا لصن

 تاصنو لكلا يف ةعبثا مسلا نالفو ةعلصلا 0

 الاوصت ( عتمو رصن باب نم ) لصنتو لصتت ةيحل |

 امهس جرخ ةجحإو ةعسللإو ٠ باضخلا نم تجرخ
 + هعضوم نم جرخ هريغو ةبادلا رفاحو. اهرثا لازو

 لكان ار .ذانم هلل ةسو علا لدن
00 

 ىلاب يع .اًربتو 0 ةيانجا نم نالف ىلا لصتتو

 ةئاطتقا لوك رجا عقم ةلصإر :راتنعالا قالا يطل

 :ةرك لفكر. ةيرعلا»نفلاوا درشلا نع اورو
 ك١

3 



 ةآرملا هنو لع عن ىدنلا زيدل و فلا 11+ داما
 1 ريسو ءردصم صورصتلا عاب مار مدقم نم

 صيصنتلا + مددع مونلا صيصتو . ٌعيفر دج يا
 سنجل يفنل اهناال يف ةاحغل ١ لوق ةنمو . صنلا يف ةغل ابمل

 ايك لاتحالا ليبس ىلعال يا صيصنتلا ليبس ىلعأ
 دعنا هلجحل ا! ةضنلاؤ سبل لهع اطاعا: دنع اهم يأ

 يسركلا ةصنملاو ٠ عادلا صن نم ةذوخأم ف يثو سورعلل
 مالا هن لكل يف سورعلا هيلع عقر

 .روهيظلا وأ عفرلا ىنعمب ّصنلا نم ةذوتخأم يو

 ةاقم نم قمرا لوقت :نييلإب هلق نقوش إد
 ىهو . ِهيِلَع موكحلا يأ 4 هيلع صوصنملا راضحا 3 اونذإو

 باجو لاج يذلا

 مالاو .٠ صلخو ةضايب ٌدعشا ةنولو .نابو حبو اعوصأ
 لثم ةتدلو يا هب 0-5-5 هللا حن لاقي. ةتدلو هب

 كفادإك كب وقل كابو هلل 337 براشلاج .:تاكافيلا
 ىاّرشلل ىَّدصت لجرلاو . ءاَدإو هب ّنقا قحاب عصنا|

 ةقانلإو . لاتتلا دصقو هسنن يف ام رهظا وا َرعشقا

 لعاف مسا عصانلا دج بارضلا دنع هل تّرقا ل

 عصان ضيبا لاقي ءيش لك نم يفاصلا صلاخمإو
 ديبل لاق . عصان رفصأو

 ةسيئأت هدي اليد اعد

 نافدو عصان رفصا نيب نم

 رعاشلا لوقو موس ثدرو يا ْ

 ٍنيعق يب توعد ل ايل

 حابصلا ىلا نيعصان فنا

 ضايبلا ديدش بوث وا ضيبا دلج عّصيلإو عصتلاو
 رغاشلا لاق: نضيبا .دلج لكوا

 تبضخ دقف راق يذب سارا عرب

 اعمزلإو فارطالاو لفاحجلا ةنم

 لم١

 ا عضتلإو.زاجحا لفساب ركع عصتلا# نيدصاقيا

 رعاشلا لوقا

 .|ةملاو .٠ ةروفصعلاو ةّرملا ةصلا د كالا خاضت ره

 ةلعج <يثلاو ٠ اهرّمخ 35 راجنإو .رضخا ةضعبو ومرس || مالا ل ظلخ ةعاضتو كر عصني ءيشلا عصن

 أ

 فصل

 هيتبقن قوف ن

 اعطق مجاهيد نم عراكألابو
 ها ع # 5 0 هكمصنلاو

 عم بيادحاولا حالا

 ٌْ فصنو .يقاس رازالاو يسار بيشلا فصنو يردعو
 | .هاتلا طسو سمثل ا تفلبوا ةفصن غلب ةريغو ٌراهلا
 ٌْ يشلاو .فصنلا مهم ذخا ةفاصن و ةفاصتو 8 موفلاو

 | (حدفااو. نينصل ةيسق نيلجرلا نيب < ملاكا ةنصن ذخا

 ١ هضعلو رسب ضعب رجا اقص ل ||: .ةنصن ترش

 افاصتو اقاصنو اص هفصخيو ع اًنالفو لرضخا

 | ضعب ّرمحا لغلا فّصن * ةمدخ ةقاصتو ةفاصنو

 اي عصن 2

 ْ |ضاييلاو داوسلا راص هيي وا نالف

 ا ' الضناو /اددضللا ىلع ةمساق ا ةفصانو . نيفصن

 نيبصخملاو .َلَدعنالفو.ةمدخ انألفو . ةفصن غلب ر اهلا

 فصن راس لجرلاو . لدعلاب املماعو اهنيب ىّوس

 نم ردا ٠ عرسأ لجرلاو ٠ ةفصن ذخا «يثلاو .راهنلا
 | فصنلا ىلع لكراص ىقح ًالماكة نم ةّقح ىفوتسا ن الف

 || ١ ترمدخا,ةي راجل إو ٠ تفضنا ىتعَب ةنم.فضنتو .كاوس

 ملا نب عاعنلا كنب ةقرج تل اق: ةمدخ نالف ىلإو

 ايبود اكن

 سارو .نيفصن

 انرما رمالاو سانل

 فّصنتت ةقوس مهف نحن اذا
 ” الط اربع ديزو ٠ ةمدؤتسا اًثالف "رالف فضتنتو
 | .ةنصتي نا هل اس ناطلتلاو .ةل عضخ اَالفو ةدنعام|
 | ل انا نا انني: ك انتصتتو:ةمع انالف بيغلإو ا
 ةنمو ٠ هسفن نم 0 مصعب لقضنا موقلا فصانتو

 اههجو كام لع تضذرع يف
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 ةياورلاو كلذك .هدنشلا هناوييس خ طاف ال 7 وش |

 نطب ٍرصأونبو ٠ ةمجتملا داضلاب ارضن ارضن ٌرضن اي
 ٌناّرصتلا *رصانلا جيف مدب رصتلاو ٠ برعلا نم

 اهسأر دجبإو تّرخ اهانلكف
 كن 1 ةنارصن تدع انك

 اًضياةينارصتلا ه٠ راصتلا ةدحإو َةّياَر دارصتلاو ةنارصتلا

 3ع لخادلا ة ٍ ضو ةرملا ةرصألا * ىراصنلا نيد

 لكم جاخما صن: اذكه ةنروص لكش لمرلا لها
 فو ةنوعملا نسح ةرصنلاو ٠ + اذكه ةتروص رخآ |

 دنلا بري عروناَكَلِلَم د # رص نم مسا

 دجو ناكو.” مع د ٌرصنو نبا "هان : و تخاوب + ةلصا ليق

 باوصلا وا . هيلا برسنف با هل فرعي لو مصلا دنعأ

 نزحوا جاعزنا وا فوخ ٌهانعمو رصاندكوبن هلصا نا
 * ةعيفلا ةالغ نم ةقرف ةّيرصتلا * فرخ ةاغنلا]
 ةكئرصم جافا« نمانلا نيش مل ردللا ندرك
 ةقرف 5 ريصتلا # ةاضلاف

 |١ يف سانلا نم ليجو . لع يف لح شا[ نا ولاق رفا
 |١ نومسيو سانلا نع ةنوفخ مصخي داقنعا ملةيروس يل امش

 رصانلا عج راصنآلا+ يِرْيصُت مم دحاولا نيحآلفل اب

 . :نارصن عج ةلاك ىراصتلا ىلع قلظيو ريصتلاو

 ةروطمم يأ ةروصنم ضرإو . فلقالا رصنآلاو

 كيلو ةرلاو همزة البا - 7
 هللا اكسو 8 500
 رح <يشلاو .ريسلا نم اهدنع .

 0 ّيصنو . هكرحي يأ  اًبضغ ةفنا 08

 ىتح ءيثلا نع ةنلأسم ىصقتسأ نايلفو# ٠ ضعب قوف

 هيثلاو . ةصنملا ىلع اهدعقا سورعلاو . هدنع ام جرختسا

 ةنقوو هدتساربكآلا سيئرلا ىلا لعنلإو لونلاو .رهظأ/
 ةنمو ٠ ةيصن ةقنع نالفو .ام ءيش ىلع ةنع اًنالفو . هيفأ
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 مق نزع تنوي
 اضن جيرلا بوبه اعمس اذا

 ارعاشلا 3 اق.ة ةارصن قالإو رعشلاب يصاخو ذي ,دارصتلا

 ا نالف ل اقي ه ةنمو٠“

 صصن

 حانملا رّدقلا هب ىدوأا دقو

 هاشنالاو ءالمالا ىعب خصنلا نولتعتس فاتكلا ضعبو

 ةكرشلا صنو . نالف ىلعو نالفل باتكلا صن نولوني
 صصن * تلغرذفلإو .رانلا لع ترص اًضيصن صني

 ةصانم ةصانو ةيرغ صصنو .ٌصنلا يف غلاب اًضيصتت |
 تدعق اصاصتناس ورعلا تصتنإو .4كقانو هيلع ىصقتسا

 + عنتراو ضبقنا *يثلاو ٠ بصتنا خراإو . ةّصنملا ىلع

 يع ثيدح ةنمو» اهتم هيث لك نمو ر دصم صَل
 . ىلوا ةبصعل اف ىئاقحلا وا قاقحلا صصن ةآسنلا غلب اذا
 ىلع اهيف َنردق وا ابيف َنلقع يتلا ةياغلا َنغاب يا

 نم لك ل اقف نيف قّوَح وأ ماصخلا وهو قافحلا .س
 ىهتنا يا . لبالا قاّمح نم ةراعتسا وا قرحا انا ءايلوالا

 تاكل ف لافو عر يات دب .نيرص
 مثغلابلا عفرلا 2 عم ن اا مدعم نا ةيماإق خصتلا

 مال امولإو ةنسلاو باتكلا ىلا حالطصالا يف لقن
 ًالثم ةسيخلاكل بوأتلا ليدحيال اموا اًدحإو تعم الأ

 اهلا لوق ةنمورخآ انيغ ليبحال انعم يف صن ةناف |ريصن عابتا ةعيشلا الخ نم

 هيه كيلا رع نيملا يف اصن دعبل 4 ناك اذا

 لجر لكون ةيعملا يف صن يف واو دعب عقو اذ

 (وهبلع ّصنو هب صن لاقي يا ) ىلعبو هابل اب يدع من
 ىنعم نيضنل ىلعيو مالعإلا نعم نمضتا هابل اب ةيدعنلاو
 اذا ضّرعو ةنيع اذا هيلع حصن ليقو . ووحنو قالطالا
 ةنيرقب ضرغلا مهي لب هيلع اصوصنم هركذي ل اذا

 نم يأ ) موهفم 7 داطي دف صتلإو ٠ لاح | رب
 ىااليضن | وما طع وك اوس يدلل( ( ةسلإو باتكلا

 ةنم انبنعا ( اًضاخ وا اماع اًراجم وا ةقيقح ) اًرسفم | ةضعب
 :ضوض هعيزيملا لكفم نمووو ام ةناخنالا بل اعلا
 ىلع اًحوضو دادزا ام ْصَنْلا تافيرعنلا ةي لاقو
 كلذ لجال مالكلا قوس وهو ملكتملا يف ىنعمب رهاظلا |

 يرغب حرفي يذلا نالف ىلا إونسحا لاقي اك ىنعملا
 فصنلا ىنعبب صلو . هتبحم نايب فاضت ناك يغب 'غيو

 لاقي ةننا كرحي يذلا صاصتلا *زإ لتحل نم

 لم١ ل



 صن

 هراكدلا لوف مقلب ك3 . مل مصنأ

 اوبن | اذ ففوع ينب تمص
 يلئاسر معدل مج لو دل

 | يِرلا لبالاو.. صلخ اًحوصْنو اضن هيثلا صنو

 رعاشلا لاق . تيور ىتحتبرشو ةتق دص
 صم ىخ كل يماتم اذه

 رجالا طالب يزادجتو 7

 اتصل ملا !هكطلحا ]قلو ةظاح تقتل نو |

 اهلا نكي ملف ةتبن لصتا ىتح ءاقس دلبلا ثيغلإو
 * حان وبف َنيَس يا ةَحاّصَن الف صن لوقل اعلا

 0 0 يارلا ع صنإو .رخآلا اهم 1 منال
 مصننإو راب هش رالف مصنتوأ

 انا كل ينناف يمحتنا لاقي جينلا ليَ لعرلا|

 طل اكو لكاف مسا جحادلا# يسن هدع اًالف صنتسإو |

 يليها: حان لجرو . طايخمإو وريغو 0 77
 حاصنلا *# 0 لا ةوصانلا + هيف ٌنتغال بافلا هَ

 دولحلا تاحاّصنلا * 00 5 دومت ب كلسلإو طا
 ا رك انجل ند مقا افا امل

 | حاصتلا# ةحاصت اه دحإو كرا ب اضيف كمت وأ

 .حانلا حوصتلا + طايخما|
 . عوجرأ وا هنع بات املا عجرب ال ناو |

 معلص اوقب اًرابنعا ةطاخ اذا بوذ || عصن نم ف ليق

 ةطاخ 56 ءايصنل

 !ىريالا لا

 نم يق ا بائغا نم

 جحانلا م منجل
 | يو ا ةويصتل | ا ايمن جا

 ا | نم ةميفص اذا لسعلا نتوصل

 يأرلا ضالخا عرشلا قو ةيفص و صالخالا ىنعبأ
 تانيرعتلا فو ٠ يوصم زاخو حوصنخملل ندغلا نم ْ

 :وحنو اليم | ةقداصلا يا حوُصتلا ةبودلاو

 هيف امع يغلإو 17 هيف ام ىلا ءاعدلا يف ةيصنلا]

 ةدارا ش شو ةحب صخل | ل حالو لِقو داسفلا||

 ج حالص هيف : هلام لسلك كايخا ىلع ىلاعنا 1

 7 0 . 1 طرخلإو عقرملا يصحح * ولا

 ةدوج# ةخاوصت هن | ةطيخلا ةصقملإ |و جتتللإو. . صتخمأ|

 تاندلا ةلضتم

 |همخو يضاملا يف نيعلا 2 ا مولظملا رصن

 لاقيو.ةلذخ فالخو.ةناعا اًرئوصنو ارصن (عراضملايف

 رصنو .ٌرضلا عفدب وصاصنخال ةنوعحلا نم ٌصخارصنلا

 ردع ىلع انالفو .اهناغو دوجلاب اهمع ضرالا ثيغلا |
 1 ار اةنافإو ةصاقو جا ا وردم حا ومو
 المج ةرصنا»# ترطم لوهجلا لع ضرالا ترضوا

 | ا رطاو ةئاذوهي ةإوباف كيدحلا يفوح ايناَوصت

 لاع هل رّصنتو . رخآلا اهدحا رصن ةرصانم ٌةرصانوا
 رصانتو :ىراصنلا نيد هَ لخد ٌنالفو .ةلرصنلا

 رابخالاو . اًضعب مضعبرصنو رصنلا ىلع اونواعت موقلا
 ارهظتسا ِهيلعو .مقتنا ةنم رصتنإو .اًضعب اهضعب قدص

 نالف ىلع اًنالفو. ةبرصن بلطو هّديتسا ةرصنتنإو
 210 تاغتنلا ترالفبو ٠ هيلع ةرصني نا لاس

 [راصنا ةنمو .راصنإو ٌيصنو راصن ج لعاف مسا رصافلا|

 ظ والا ترد ةنيدملا ناكس نم موق مهو مالسالا ين

 هيف بلغ مم ٌُصاخ مسا وهو .ةورصن مهال جرزخملاو
 ىلع هيلا بسن اذطو ةّينصولا بناج ىلع ةّيمسالا بناج
 نوكي ةعلتلا نم ظعا ضيا رصانلاو.ٌيراصنا ليقف هظفل

 ارصنف يداولا ىلا ديعب ناكم 5 26 أموو

 دب رصانونيو:رد|ونجةيدوالاىلا كد لويسلا
5-00 

 روصانلا*يرصان اهيلا ةبسنلاو . عملا ابيف رتل يلجلا
 ريصإو:ن ج نيسلاب روسانلا يف ةغل ندبلا يف لع
 ىلع ةبسن ةئاَرصت دحاولا عيسملا عوسي عابتا ىراّصتلا
 مج ىادنل اك ناّرصت عج وا ةرصانلا ىلا سايق ريغ

 ردصم رصتلا *ىراهمو يرمكيرصن عج واناَمْدن
 لجرا لاقي ءرصانلاوأآ كو بحاصك ”رصانلا عمجو

 يف ةيرق ةرصانو .ريصانلا ثوم ةرصانلا *

 ايرهوجملا داشنإو. نوريصانو رصأن يأ. رص ”موقو رص

 ةبؤرا

 ارطس َنرطس راطسإو ينا
 ارتطل اوصن يظن ايا لئاقل



 ٠ ينانلا به ذملا لعو ةيبيصن لوالا بهذملا ىلع ةبسنلاو بوصنلا هيل 3 او ةالبلا وكانا بصتااو ملا بضل ||
 يبيصن | ينيع 0 لقا ىلاعت هللا نود ند ديعام كو

 لف 0 ا املا يأ ناو ١ نإ 9

 بالا عج "17 عجولا ضيرملا 2
 ٍديعام 6 اًمَلَع لعج ام لكو ةالبلاو ةادلإو بيضنلاو

 و | اهدحاو عمجج بصنلا ليقو ١ تاع َج هللا نود نم

 ما | مانضالا نراف اهريغ لئيقو مانصالا يي ليق باصن

 ةراخ باصنألاو ٠ اهنالخب باضنالاو ةشوقنم ةروضم

 ريغل حْذيو اهيلع ليف بصتت ةبعكلا لوح تناك

 رسيملإو رمخما امنا ةدئاملا ةروس يس ةنمو . ىلاغت هللا
 ( ةدابعلل ثبضن يتا١ مانضالا يا ) تاصنألاو

 نر. باصنالاو .ناطيشلا لمع نم سجر مالزالاو ظ

 ج بوصنملا لعلإو ردصم نضال" ةدود> ره

 :م | عونلا ةبصتلاو . بصتلا ةدحإوو هما ةيصتلا + بناصن

 ىلا انطرخناف ةيودبلا هتماقم نم يريرحلا لوق ةنموأ
 ةبصتلاو ٠ باصتنالا نيزر تباث يا. ةبصنلا نيكر خش

 ءيشلا نمةصخإو ظحلا بْيصتلا + بصُن ج ةيراسلا
 د ةابصنإو ةبصنأ 6 نائسلا ةفينح يلا دنعوهو

 ىنعب ليعف بوصنملا كرشلإو ضودملا اضيا بيدتلإوأ

 . زاف ي١٠ بيصنب اذنك ٌنالف برخ مطوقو . لوعنمأ
 يف مغكرشو اهولاجإو حادتلا اوبرض اذا معا ةلصإ
 ؛قلداوملا دنع 0 ةنمو .كحدقزافف كلذ ظ

 ثوم ةبيصلا * بيصن اي اهيف لوقملا ةبغللا ياأ

 نابِيصَن #2 تريك ُدَو بئادنلا ةدحإوو بيبصنلا

 نيتاسبلاو تانجإو رابخالا ةريفك ةويظع دلب وبيصتو
 نم مهنم نابهذم برعلل هيفو .ةعيبر رايد ةدعاق و
 |و | ةدرفملا ةامسالا مزلي 5 بارعالا ةمزليو ادحاو امسا ةلعجت

 + ةيسنلا م طقس عمجاو ةينكتلا ةمالع نال ييصن

 .ةلبصن ىنالاو نينرفلا بيعمل سويا نم بصتألا

 عمج باَصْنألاو .بمصُ ج ردصلا ة هعئنرد ةيصت ةقانو

 يسال: ..اإ ترك ألا ةدقلاو بعل
 ا رابغ 1 را بيصانتلاو

 م و اجل 0
 ثتبنم يأ. وق دص بِصنم قلبا ةعفرو ولع يا

 لاجو نسح تاذ يأ بصنم م ةناخ ّ نمو .دلحمو

 . قرنا ا كلع مولا تاجات. ىلا هع جاكم

 ج ويطلل ردنلا هي ارضا هيدح نم ةلآ بصنملاو

 ىذا ننيع لاقي  دهجياو ع ا

 . ضعب لعد ةضعب بصُت ا 22 ديفصو ةديلا

 :ميلكلا نم تصنلا ةلكد 4 و, لوعتم مسا بوصتإو

 * هثيدحل عك 58 ل تصلني دل

 دج كم ع مصنا وهو اعيتسم تكس تصنا

 نفذ فقر ”ءراقللا ل جرلا : كلظنا لافي فردا

 ئيرانلا لجرلا تصنا ل اقبف لوعفملا بّصنيف فرحا
 لؤوق كلذ ىلع ككل نبا دشنإو. .جمس ىقعم َنمَض

 رعاشلا
 اهوتصنأف مانح تلاق اذا

 | مانح تلاق ام لولا ريخت

 تصنتو .ةتكسا اًنالف رالف تصنإو . اهوقٌّدصف ىوريو | ن
 ديم 0 يااا

 تصخلا نم مسا 93 0 كيو 015 هذه لوقيف .فرصتتال يتلا

 | ةّيحاصتو ةحاصتو احن انحأ جصنب هل حصنو ةيصن لوقيف عيجلا ىرجم هبرجي نم مهمو. نوبيصنب تررمو
 ا ىهو ٠ ةدوملا ةل صلخإو ةظعو ( مسا هذه وأ ) ةّمصنو كلذكو .نيبيصنب تررمو نوبيصنب تياروَنوبيصنهذه

 || نا تدزا نا دوه ةروس يف هيلعو . صفأ ماللاب | . نعإوخإو تيرسقو نيطسلفو نيربب يف لوقلا
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 ةعفرو ةعضو <يثلا بصن * دهتجإو دجرمالا يفو| ماع وا ةبّيط اير ىننتو . هاضعلا ةوشن دجو هاشنا

 ناطلسلإو . اهنعفر يا اهناذآ ليخما تبّصن لاقي .ٌدض دض | .ركس نالفو . اهعث ةاشنتسا ىشنتسإو ءاشتنا ىشتنإو اًيشنت
 اًنالفو . ما داعو ةمواق ةبصانم ةبصانو .ايصنم هالو انالف رعاشلا لوقو

 .ةايعإو ةبعتاةبصنإو .اهماقإو ل اهرهظا ةوادعلاو برا الك تلتف تننج دق اولاقو
 ١ يار هاينصن هلا لمح اًنالفو ةبكيول انالق ضرللء | .٠ تينا الو تندجاام كرو

 ةبصن لاقي .بّصن عواطم بصتتو.اباصن اط لعج | * ين نعم ربخلا ىثنتسإو . ركس نم تيكبالو ديرب
 . تفقو راما لوح نتالإو.. عفترا بارغلإو . بصنتف | ةآشتلإو اًضيا اشَلإو .ماعوا ةبيطلا جيرلا مسن اَنْ

 نالفو .بصنلا ةلخد فرحلإو .بصت عواطم بصتناو | تسرمو نيلت ىتح تعقن اذا ةطنحلا نم جّرخخسُي امأ
 .ريسلا يف ناجتإو لعاف مسا بصانلا + هل ماق مكحلل| ةنمو .تفّيجو لخانم نم تقصو هكا طلاخت ىتح
 لنم ٍبِصُت وذ يا لاقيو . بيعتم يا بصان ”هو| . حساَمَلا وه املا ليق :ةنم لّمعُي ماعطل يول
 مطوقك هيف لوعفم ىنعب لعافوه ل اقيو.نبالو ريات | لزانهلل اولاق اماًقيفت ةرطش فذح بكعم ئيسراف
 هيف فصعت يا فصاع مويو . هيف م يل غ5 ليل | ..دلوخ رتل: دو قاف تدرتل) هياقللكم يقر ةاكأ|
 ” يا ذك هيما) ايان ننيغ انكو: جرلا رجلا هَل + بتكلا ريهاشم يف دلل ركذال لبقو

 , بص|ون ج بصنلا لماع ةاحنلا دنع بصانلإو | ج ىَوشَت ىنالاو ٌناَركسلا ناَوْشَلا * انك ج ةسبايلا|
 مهنال لع ةضغبب نونيدنملا بصاّيَتلاو ةّييدانلاو | .اهدورو لوا رابخالا رّبختب يذلا ُناّيَلا * ىواَش

 لوح بّصنت ةراجم بْئاَصَلا * ؛ئىداع يا هل لوبصن | قرفلل هايل اب هول اق امإو .رابخال اب نات لجر ل اقي
 اهدحإو.ةنوجتملا ةردكلاب صاصخملا نمابعيبام ساو ضوحلا ةلواواركسلاو ةّرللا ةّوشَتلا * ناَيبعَتْلا تيبو ةنيبأ
 بيغمو عجرملاو ءيث لكل واو لصالا باّصيلا*4 ةبيصن | اياشن ج ةحّيارلا ةّيشتلا*اهتنسل يا ةّمشَت ةجرنإو ةحيارلاوأ

 ارت اهلضنتم يا نيكل ل خب لالا | لبق لقط ادم حشا !راوؤن هيلدا كووتقت
 أبيف بجيال ام يا ةغلب اذا ل املا نم ةاكرلا هيف بجت | ةبادلا فلع ةّيقب وهو ةيسرافل اب راَوَتُن برعم راّوشنلا

 نيرشعو ةضفلا نم مرد يتياموحن لاملا نم ةاكز ةنود ًالعف ةنم ا نأ
 0 لا ليلقي ع اذلإ نا ارانناو | افق و رعخ و وععابإ اذهل اتاك اسر اص

 *بصُن جةاكرلا هيلع بجو كلذ نم لك نمردنلا _ تصصن يف ةغل يف ليق ةعفر هيلو
 .ةياغلاو بوصنملا كعلاو هالبلاو هادلإو ر دصم بصتلا الف نيل كمزوع :فارص حم ملا ةبصن

 دنعو . داسفلا نم يقاوقلا لست : نا نييضورعلا دنعو 2 ةعفرو ةعضو * هيثلا نالفو. 9-3 أبصت ةيصنن

 ةكرح بارعالا نم جونو عبرالا لاو اكلي كح اناغلا | اجلا طالب ةةلوظ ردعي نا وهوا ةقفر ريبسلاو

 نيديرلا تبرض يف اكاًقرح وا اديز تبرض ف اكناك | هلو ٠ هادحلا نم ايرض ادح يداحإو . هاداع نالفلو

 برعلا بّصتو . ةلضفلا هلل اقيو ءانبلا يف عنلا ةلباقيو | ةرجشل او .هب ًالبقتسم ةماقإو ةعفر لعلاو .اهعضو برحملا
 ىل ثيدحا ةنمو ءادحلا نم قرا اهيناغم نم برضأ ٌرشلاو ا 0 ضرالا يف اهسرغ
 | درحلا هانغ اسيتغولا يا برخللا بّضَت انل ةبيصن | ظَئلت وا بضنلا ةمالع اهتحا ةلكلإو .هل ٌةرهظأ نالنل

 لمعتسن ةماعلاو ٠ لع ةضغبب نوني دنللا بّصَتْلا لهإو | نم فو ةالعتسا ةنال تنل اي اهبرعا 11110
 0 كلا راجل راغص نم سّرغي الل بصنلا | .ايعا ابصت بصني لجرلا بصنو . نببوغل | تاولطصم
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 وشن 7

 000 ةبيرك ةجاز اهب قلغ يف ل1 يديالا ةلابحا هب يظلإو .ةمش اقشنو انهن ةقدمي ةقشن

 م لبنملا نورق وا ّىدلا قاش طع متن ميك :ابيف ةقلعا منعم ةمثا مايا ةقشنا »< قلعأ/ ا

 ع بو جرزخ تناكو هك ةراطعلا ةبجولا تنبو رة 0 31 جيرل ١١ قمت او! 2 ةلعج قوشنلا اًنالفو

 اميف ىلتتلا ترثكاهبيطب اوبيطتو ل اتقلا |ودارا اذا | .فنالا يف ام لزنيل سننل اب ةب ذجو هننا يف ةلخدا هاملإو
 اذا وناكق اثم راصف تنم رطع نم مانا |ىل اقف متعب | تقفجتس را زةيقاهغنل]و .اراجراعشالل لوعجملانأكف
 اود دق سانلا لوقت ةأرملا كلت بيطب برحلا واخذ | ثعقو ام ديصلا نم رصقل اب قاشتلا +هآبلا ةدايزب كلاب
 ريهز لاق .ًالثم بهذف مثنم رطع مهيب | قاع دلا يل .هكبرشل دئاصلا لوني اهقولح يف ةقبرللا||

 امدعب نأ ذوو اقع اتكرادت [رما ف لخد اذا ن ٠ فنكك قشنلا * قلعلا كلوأ ظ

 مثنم رطع مم ! اىديج+ اما لجن تير تلا * هنم صخب داكيال ويف بدنأ

 اّضيا مثنملاو .اهيتافيتسال لح الرخا لاوقا كلذ يفوأ ىّشنُي اود لكو طوعسلا قولا * ميلا قانعا يف
 ناكل بمحو ةننئم ها دوس عرف | * هّر>و ةعئر لهل تنال ند ديرو ةرارحال 2

 دنع تنوص ردنلاو . ,ةعرس يف ةفلس ناحل نتنشن فنالا قشنملا]
 ةقاس رونلإو .اذيدش ةكّرحو ةعفد <يثلاو. نايلغلا | <يثلا ٌنالفو . ةلشان تناكآل شن لشنت ذخنلا تلشن

 .ةعلخ ةبوثو٠ هل ا اعماج ةيراحإو < هدرطو | أ ةلشني مهل ال او .اعماج ةارملاو .ةفطخو هعزن عرسا الش

 هل ىوها وراقنع ةشير رئاطلاو . هيف ام ضنن ءاعولاو ا داب البعدج ركب ةجرخا ةلشنيو

 روع هافانا وددنعبل ةدحباوبإ ل رخل او 0

 لجر * هقني اه لّوا هقن اذا ضيرملا شنشنت 0 لاثنلا * ةليمملاب هن نم منيا

 ضرا * هسارمو هلمع يف فينخ يأ عرفا يو رذنلا يف ةشمعبف ةقورحلا فرحت حاب نر انام

 ةشئشنلاو؛ ردصم مشل «تيدنال ةح امى ةشاَتشَ | مسا بل
 ةلأس نيح سابع نبال ريح 1 رمجماو ةئشتلا | محلا قم نبط امو ةفرغمالب ديل ب رذِتلا نم جر

 يأ ا نم ه ةشنشِ ةمالكةبعاف هيف ةرواش ءيش ف قيقرلا فيقخلا فيسلاو بلح ةغاس نبللإو بات ريغ

 يف فينخ يل عارذلا هيِينَْت لجر * لبج نم رجم * لفت لوقت ةماعلإو .ةيكرلا نم جرت ام لا هلو

 هللاقبم هلع | ودبل نم ملا اهب لّشني ةديدح لاشتملاو لَمْ

 (ةيواو) م وي ىتسب ب اع وا ةبيط اير يشن أ ثسو. 2 تنام ةلعتل .لشانمأ|

 ل ذطا لاق .اهمث 0 ليلا مللا نم لّفعتلاو٠ . ةراهطلا يف اهدقنتأ

 ملقلن نم توملا متر تيشنو . دوس طقنو ضيبطتن هيف ناك امش متنيرونلا مشن !

 ني ا قا . ةنيرك هاو هلخ تل دهر كت ملا متن 7 من وفا

 نمت .ةملعو 2أج نيا نم رظنو ةربخت ربذمل يثنو | نالف قو. َبشتو ذخاّرشلا فو بف ادنبا رمالا يفو

 دعب هرم .ةدواع ءيثل ابو . ركس ةثلثم ا اوشن | ضرالإ كل ةالعو 4 ةعفر رتالفركد هلاو.هيف ا

 ىّتن * هاضعلا ةوشن نم ناد ةذخا لاملإو. مدل قريبلكا راعلاو 1 ررمالا هيل مّتدتو. تزن

 سلا | راع اشعل اي ماع انوفلإو زخم سو نوم ةشلا| # يسفلل رجتو ردصم مّسنلا + هساعلا
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 | .عقاونو تاغشأن جاخشانلا تلوم ةغيشانلا * مَن ا زيضي نا لبق سيئرلا باصا انو ظيفتلا ثوم
 طوعسلا غّوشتلا#يدإولا يفلا يراجع اًضيا غشاونلإو | لوصولا لبق قيرطلا يف ةازغلا ةمدغي ام وا موقلا ةضي

 مالسالا يف ةطيش 1
 ذخوت علا ١ لبالا قماةطي

 ”طاغنإ و

 هدضقتدلا قل ىلا
 لاو .لوضلا اًفيا طقسبو
 ةياكن ال و رو ا
 باب نم يناثلاو قالخا بوث باب نم لوالاو)
 رتبذجي ولدلا اهنم جَرفُت ةبيرق يا ( ردصملاب فصولا
 مدت هلو زاروا عياكع طارش 0 ءاموقس لات
 ةكبلا ةدقعكت ختفنا اهيفرط دحاب ذخا اذا اهالحنا لبسي
 كلانع ام لاقيو . طيشانا ج ةطوش لوقن ةماعلاو

 .ةطوشلال اك ةفيعض' ةيهإوي كتدوَم ام 'يا ةظوتشناب

 الغل عهتاذإو اهيكرب ةباد هل يا طّيقنتم لجروأ|

 لوا هتمورا نم تبن 5 در طمش كابل كمن
 يف عرسأ ظننت هيشلاو ٠ ضرالا عدصي نيح ودبي أم
 ةلمبملا ةأطل اب لش بإوصلا ليقو .سالئخا

 . فنعب ”هعزتنا اعشنمو اعشن ةعشني هيشلا عشن

 انوش لجرلاو . بال مالكلا اًنذافو . رجول يصلاو
 عفو ٠ 6 عش نالفو . اج مث توملا نم ب 1

 دب عوشنمو بف .4 هب علوأ اكن لوهجلا لع انكب

 ا

 سقما 51 , لكو شيلا را 39 رجوي . يذلا |

 ةبرشب اًنالفو . ةلعج هاطعا يزاحإو .هرجو 5

 * فنعب ةءزانا ءيشلاو.طعتسالجرلا عشتنأو اهب ةئاغا

 اذا ةتعشتنا ام ةعاشنلا * قانلإو لعاف مسا عشانلا
 روجولاو طوعسلا عوشتلا ةتيقلا مث كديب ةيعزتنا

 ةنعط عرلاب 3 ناك كت 3 املا 0
 :و ةنقل مالكلاو هب

 داكتح قبش نالفاو“ 0 0 يصل

 غشلو ٠ .هيبشتاأ ىلع وهو. 2 ةىلع

 || ثدت ةقان فوشتلا * ةّتدك ثفرا لاقي 311 فشت عمو . نسال اًمشت كلذ لمي امنإو .هبلع ىَنُي
 ||ةّرم ىرت تفاشنم . ةقان * اهمّرد بهذت مث اهجاتن لبق ةوشام وف هيلو غلاب و لوبيا ىلع ّيصلا

 ليدنم ةقشُنملاو . نبل اهعرض يف ام ٌةَرمو ًالفاح ىّتغي داك ىح قبش الف غشنتو . قت ةنع غشنا * هب

 فشانم ج هب ج لعاف مسا غشانلا * غستنا ىنعب ريعبلا غشتنإو ةملع|

 اا

 لوقت ةماعلإو . لعاف مسا فشانلا * رّيغت لوهجملا,

 ةغشنملا 3 ضيرملا وأ يصلا ةرجوي ِي ذلا روجولاو

 رعاشلا لاق. طعسملا
 ملعو# مامس أ ايف ةغشنمب ةسيرشنبلب د عشر اهل

 ” الإ كللحو اطحذا اننت فيعني لاما كفشن

 ضرالا هي ةكللإو ٠ 2 ضوحلا اذكو.ةبرش قّرعلا

 | هنخا اًهدَن ةفشني هللا ٌنالفو . فشلا مسالإو بهذ

 ناك ثيدحلا يفو .اهونو .ةقرخي ضرا واربدغ نم

 لا فينو اّضون ملص يبل
  ةالإو رع ضيا اقشتتنشني 11: ضوملاو قّرعلا

 فج يا بوذلا فيثن لوقت ةماعلإو . بهذ ضرالا
 211 فشن * اهؤام عطقنا رثبلاو . هيف ناك للب نع
 دعب اًركذ تدلو ةقانلا تغشنإو .اهوحنو .ةقرخي هذخا

 [|211 حم لجرلا فشنتو . ةقاشتْلا هاقسا انالفو. ىفثا

 || .ةفشن ىنعمب لا ضوحإو . اهوحتو ,ةقرخي هدسج نع
 ليا ذل يعاو !يىفاستلا برش: لجزلا كقفتإو

 ةيل] فب اًضوتااذا اهب تدني ةقرخ

 نبللا ولعت ةوغرلا ةقاشنلا * مداالب يا ثفشان زبخ

 ةسمغيف ةق دره ا اهرديفحاب وز ةفادتلا تلك

 | ةتاشَنلا * هباحا نود ةلحأيو رذنلا سار يف

 رفا ليديعب نمو 0 اقامت نبك

 || فشي ةقرخ ةفدنلا + ضرالا ق اللا باهذ فشتلا

 . ةفاّشنلا ةقشنلاو ٠ ةيعوالا غي رصعْتو رطملا انتا

 هآنالا يس ىقبب ليلقلا هيلا ةفشيلاو ضيا ةقشنلاو
 ةنلغم ةكشتلإو ٠ نينا ورا نوفا دينو

 ٠ ثفشنو كفشَت ج ةليهلا نيسل اب ةفسنلا ةكّرحم ةئشدلإَو | غم

 | ضرالا ردكف خخ ةقتدلاو .ففاشنو تفشنو ةغشنو

 | سب



 طخشن

 تاتا
 . ةطلخ

 شن كلاذكو. نايلغل اك توص اط جمس هب تعرق
 هلل ينتسبا اذا شنه اتيدش ذل :تراكاذا ندر

 ةياوص ليف .دايع ثبا ةلاق. تلاط ةرجشل | تشدنا
 هدد ع فن

 شنو ممردلا ٌنشذ لاقي .ءيش لكفصن اذكو ةيقوالا
 نيعبرا برعلا دنع ةيقوالا تناكو .ةفصن يا. فيغرلا
 .رطللا نم طئاحلا يف لكب ةماعلا دنع ةننلإو .اًمهرد
 ضئاّتلا * يشن اذ ناك يا ظئئاحا ٌنئن نولوقب و

 يدا باك دن شالا ترولاو ةلابإل

 أشنو . ةباتكلا فدجض ربحلا صني فخر نشخ قرو
 ين نيب ةعقو هب تناك ضيحلا نا دأو ١

 ةؤيسو شاشنلا ثنؤم ةئاميلا + ةبايلا لهاو ر ماع
 شيشتلا د .اهاعرم/ تين الو.اهارثا ةنجيإل ةداجل

 رابغ تريصو لخاذلاةظظ لل ل0

 فصنو ردكم سب

 تطلب سرع يا. شوشنم نهدو.٠ لوهفم مسا ١

 :عغترل اصشُت صشنيو صششني باحل| صن

 انالفو ٠ صان يف اهجوز تضغبإو تزغن ةأرلأو
 .ةجرختسا «يغلإو.تلاط هو .تشاج سننلاو . ةنعط

 ودلب نع ةصشنإو ٠ ةعفر ةصشن #3 زنا وداب نعو

 صاّقَتلاو صاّقنلا * اهعلتقا ةرجثلا صشتتإو :ةجعزا| |

 ج ضعب قوف ةضعب عنترملا وأ عفترملا دارج]ا ْ

 0 اًيارت ١ نك اذا ساوج صاشن تيب تيارو. نيش 1

 مانت ثيرذ * ةيوتسم تناكاذا ,لباو لخأ |
 -- *بصتنملا جرلا صْوِشتتلا * راطقالا فرشمأ |

 لبق منيجعل نم هيفريخلا لست يذلاو صولا |
 شارفلا يف ف اهجوز عن ةرما صاشنملا + اًسحرمختا ن

 مظرشنأب ءاع دقحاطيب هيضن لل

 ةيحلاو . ةركبالب اهعزتول دلإو ٠ جرخ طشني ناككلا نموأا

 لص

 1 شيش نشد ريدغلاو . ةّقدو ا كيمو

 اذاف ةاكلاب اهدهع دعب ةرجإو .بوضنلا يف قام ذخا

 : | «هيف امب حشر اذا ةلئالا شن لوقت ةماعلاو .دب بيصإو

 شوشنملا * تيبث ال ةحلم يل ةّسيَت ضرا *رذقلا |

 طشني لجرلا طشنو .اهبايناب تضع طشنتو

 ًفيخ هلبج ىفو.وريغو لخلل ةسنن تناظإ طافت

 هيلا ةطدن * تنعم ةبادلإو .طيغتو طشان وهف عرسإو
 ةلعج ةطشنإو .ةطشن ىنعم لبو .اطشان ةلعج هيفو

 لا 1

 طشنم وهف . ةناوذ وأ ةلها طن لجرلاو 3 طغان

 . ةظفن ىنعب لبحإو .اهبايناب تضع ةّيحلإو ٠ طيشنو

 غلم و دنا ده ل اقيلاو .بليلل ةزيملا. اهلج ةدقفلاو
 .ةقثوإو ةسلدخا «يشلإو . ةئلطا هلاتع نم ريعبلاو.َلحو

 طشتو. ل أعتفالا باب نم طشتنا اهيف باوصلا ليقو
 اهريس هي ةقانلاو . اهزاج ةزافملاو . ظن ىنعب لجرلا
 طشتنإو . تّدش
 .نانسالاب ةعزتنا يرلا لاملاو .اهرشق ةكمسلا ٌنالفو

 ”,زال. لحما يا . وه طغشاف ّلخي ىتح هّدِم لبحلاو | ش

 7 طيشانلا * عيدجإو اد عونا دلما طيش و. ردعتم

 . رض را ىلا ضرا نم جرخب يحولا روثلاو لعاف

 مظعالا الأ ىيرطلا نم جرخي يا طشي طشان قنلرطو

 ةيعشنملا يا لال وب ظفادلا تيدكو قوة
 ثنوم ةطشانلا + ظشان اهتدحإو ىظعلا ةلكبللا نم
 تاعزانلا ةروس يفو ٠ طشاونو تاطشان ج طشانلا
 رخآ ىلا جرب نم طيشنت موجغلا يا اًطْندَت تاطشانلإو
 اا> اهيل د نمإللا سنن طقبت ةكئالللاوا

 »+ اًطاَمَت توملا دنع طّشنت ةنمؤلا سوفنلا وا اًقيفر|

 طشنلاو .ركذتسو ةمينغلا يف ةطيشتلاو ردصم طشتلا
 ةدرنم . ةنافروصت انكي تقوذت لاما نيهان

 ةعتشلا ءابقنلا لوقو هرم ةطشتلا دي ظْيشَت وا طشان
 ا الطب ةعرسل كلدذب هط ا لاقنلا يك

 دعبل رينكطشن ىلا جانحت يا ”طئرشت تيب دجريخأتل اب | يس
 طييذتلا + علمو كم يف رقم يا طوشت كمسو.اهرعق
 طاقن ج ُهباود وا لها طذت يذلإو طاشتلا وذ

 برهن ةرصيل اب اراد دايزا ىفب لجر ”طيشتو 52

 ىتح لوقي "ميت هل ليق اهلك ن اكو اهماقأي لبقورِم ىلا | ٠
 ةطيشتلا + ًالثم راصف عجري فورم نم طيشن عجرب

 .انهفابد اعدك لحي سوقا
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 رش

 ةايخا ةناكةددشو داَّيَق ظغلاو. ةايحا تيملا هللا[

 . ظسبنا رشتنإو ةىغلا رشنتو . ءاملاب اهايعأ ضرالاو

 عاذ ربخإو  َدفمإَو لاطراهتلإو :بضتناركذلا رشتنإوأ
 .ةرغ نع تقرتفا لبالاو٠ ليجالا ر اك

 :اهفعين ظسبنا ةلخفل او .خغتنا بضعلإو .ظعنا لجرلاو
 .لعاف مسا رشانلا هل رشدي نا باط ربخارشنتسإو

 رشاّوتلا ةدحإو ةرشانلا * اعماط يا هينذا اًرشان اجو

 قرع نا جراخو لخاد نرد عارذلا بصع وأ
 ةراشنلا  اهرهاظ يف بصغلا وا عار ذلا َنطاب ٌبصعو

 وذتفم رْظَمْلا * زوو بشفلا نم ردنلا ف طقش نأ

 مونلا دعب اهفاطعأو ةآرملا فيروا ؛عاوا ةبيطلا جرلاوأ
 ربد زظا» ةباضات قبب الكلإو تالا 3 دو
 ةنه شانلا تربي ةعارال ٌيدروهو ّرضخاف فيصلا||
 رعاشلا لاق .ريطإومابأ|

 ٌنغاضت انحلمدا ليق نإو انيفو
 رثَتلا ىلع بارجلا رابوا َرظاك

 عب اكةدساف انيولقو ملصا | يف ندح انرعاظ لوقيأ
 :ةنماهنإزجا ع هاد نو قررا رابزار هللا لغأ

 لاقي. سيئر ميعيجتال نوترننملا موقلا ا اقيارثلا ظ

 حايرلا لسرا ناقرفلا ةروس يف عدو اردت ىلا اج

 لوسرك زو عمج لوال اف: .اًرشتو ار ارشنو اردن ّ ا

 ةانغم كل انلإو ايف نوشلا نكست يناثلإو* لتترو
 ليق ذا . عيارلاو رطملا هيف يذلا باححل ارشنب دايحإ |
 فالخ ةّيبرعلا لها دنغرشتلاو .ارشت ةرشنم ةاتعم||

 نيقرغتلا موقللر تلا يس ةغلو ردصم رّكتلاو .لطلا|
 مثضا رإلا كيدقلا نمو يسلق نير معيجتال

 دا ةنمو. 1

 ا عمج رشنلاو ٠ يرمأ نم رشتنا اه يأ. يرشنأ

 بجيل لاقي :ناسفالا نم يذلا جورخ ىنعب ثمإؤأ
 ابيف رشتنا يل .رضفلاب ىَرشت لبا * رششلاب لسعلا|
 بك ةقرو تريدلوملا دنعو .ةّرللا ةرشَتلا # بتحمل |

 اب جلاعَي ةيقر ةرهتلاو. تاَرشت ج محن لو يش اهيفأ

 .٠ روشنلا موب ةنمو .ردصم رؤشنلاو .رشن ج باحتلا [|

 اكإو ردصمر ثلا + عفترملا

 || ريِدلا + لاعالا رهظتو قوملا ويف رشني ةنال ةمايقلل

 نيراكفلا دنعو . ةنوسوديال حو عج عرزلاو رزأملا

 | ةروريص ءابطالا دنع راشتنالا *رشنل اب وع 5
 رئيثاَتتلا + عبطلاب هيلع يف امم عسوا ةينيعلا ةقشلا
 ةيشاام لاقي.اط دحإو ال ناكل تاع اغل ةباتك

 :بتكملا ةيس مطوطخ يفو .نايبصلا ريشانتب طخ

 *ريغوا لغفلا ايبررشتي رتوانعا تاذ ةلآ راَشنملاَو
 0 .ريشاَتم ج هوغو ذبلا ا 0 0 ةبشخو

 ( نوما ردعلا اولدلا نمزيفدملا كزرنلإو  ةيرح ةكيضو

 0 باينلا رشم 4 ةنمو ٠ ناكم ماو يي 5 رد
 ريثننلا لجرلإو لوعفم مسأ رددكاو اهرشن عضوما

 | ةلعتسيو :ناطلسلا بتكنم مونخمر غ ناك امو رمالا | 4
 || ةكراظبلاو ةفقاسالا بيكن م كلذك ناك أ ىراصنلا

 ةمركلا ةينحلا ةرْوشتلاو .ريشانم ج
 أ جك ارهت ردو 1 هناكم ع لجرلا شن

 ةارملاو

 زشان يف ةيضعبإو اهجوز ىلع تصعتسا ارو
 نوكيزوشنلا جاَجْلا نعو .اهانجو اهيرض اهيلغ اهلعبو
 ء امهم ٍدحإو لك ةهارك وهو نيجوزلا ندب
 ابدل كرو اهفضرم لا امر تيل زداتح للاردن
 !إ * نّرشت ةنعزشتتو . هتاكم نع ةعفر ءيثلاو ٠ ضءبىلع
 | .ةآد نم برضي روتنم ٌرشان قرعو .لعاف مسازغانلا
 ٌْ الووللا ةرغانلا ات اييخز..ةناكت :نم عفترأ 5-0

 [رشإونلا نود نالف ونب لاقيو .زشإون جزشانلا
 اههيطتسيال ةبعص روما ىلع نوهدلقي يا صشاونلاو
 ناككازاََْلا + ةرملا زون نم قو. نمانلا نم قري

 .زوشُ 2 ا

 يملا اًضيارَمَنلاو .زاقنو زاشنأ جزاشَتلا رّشَتلاو

 1 يوفل
 ةيسراف ءاشنلا حساَشتلا

 ٠ تشاج ةسفنو . ةعرصف ةلودحا هنرفبو. عنتمإو | تبا

 دع ةبحاص

-- 

 [هيفلإو .اًقيفر اًقوس ةقاس اشل ةشني ريعبلا ّنن رشثتت يتلا غايرلا نم روشَتلا + ضيرملاو نونا | اد



 دشل

 يشن ةبسلإو سيق نم ةليبق وباو بذا مسا هبت
 لاملا وا راقعلاو لاملا وا راقعلا ةبشتلاو . يِلَسك

 .ناكم مسا بَشدَلا + تماصلإو قطانلا نم .ليصالا
 شما 5 200 57
 هيشوم يا بّشَتم دربو . ةبشدلا ةبشاللاو ٠ بشانماج
 باسذلا نويل

 نءوفلح هي ءاكبل اب ّصْع ايل عندب يكبلا عت
 ردفلإو ٠ نر دصا ةَبَس ةتوض ذذْر راكبا باشا

 برطملاو .ثوص هل عمم ىتح هيف ام ىلع ىلغ قزلاوأ
 جتتلا + ةقيقن ددر عدفضلإو .دمو نيتوصلا نيب لصف

 جاشنا ج ماا ىربعإ
 ّيرلا نود برش احاوشُنو ال جتني لجرلا تن
 + انشر اقثي ام اهاتس.ةيانلاو ٠ دَص لسا 20

 الجم يا. حاشت ةاقس د حوش ةدرفم ىراكسلا مثشلا

 ليلقلا هللا 2 ”وشنلا *« اضن

 اهبلط انادشنو و و دمت مد 5 اضلا دقن

 تاير اك دشنو . ةفرعم ةفرع اًنالفو افرع اذكو 0

 لاق ادهن اًنالفو . هللاب يبلع ممقإو هلّأس يا ةفلحتسا

 .ركذ تعا ةدعوو هدهع هدشنو قلع ايش
 كتدشن برعلا لوقو .ةنم ةبلطو هدعوو هب هذهاع ام
 ءايشالا نم ميش كنم تبلط ام انعم تلعف ال هللا
 هدشاند+ حدملا ىنعمب دشَتلا لمعتست ةّماعلإو ٠ كلعف آلا
 د0

 نا غاراوا اهاعيل اهغارا رابخالا دشنت ماجم موقلابو
 راعشالا او دشانتو . سانلا املعي ال يح ىرم اهلعي

 ىثعألا لوقو اضف مهضعب اهدشنا

 فن ردك ا ليرك ير

 ادشنا قرابملا يف دشوتن اذإو

0 

 .٠ تعجرو م ويلا تبقعادتف ار ينمىقل ناسناب كينلظَي 1

 د| كتلاس وا كتفطعتسإو هب كتركذ يا هللا كتدشنا
 نار

 | ٌلدو اهنّرع ةلاضلا دشنإو . ةنلح اًداشنو
 | .هيلع. ةارق اًنالق سملاو.. دضر اع دقرتساو 07

 | بنكي لس اذا رذنملا نب ناهنلا ينعي ةديبعوبا لاق

 مل

 :ليثس يادشن عضوم يفوه دشوتت ةلوقو ىطعا زعاوجلا
 فّرعملا دشانلا * ”داشنا 3 ةنم بلط رع كلا ةدشنتساو

 كدشنا يا٠ نا كدشاو. .ردضم دشدلا د+ بل ا اطلا.

 ردصم ةدشنلا * هللا كدعقو هللا كريعكوهو هللاب

 رعشلاو ميرتلاو توصلا عفر ديِدَتلا * توصلإ»

 نايلسل مدنلا دبعلا ترم رفس داتقنآلا دْيِشَتو اهب
 منارتلا ةجار: يا عريش ريش هابل وهو مكحلا

 ىنعمب دخل عمج انه داشنالاو . ميارتلا لجا ىنعملاو

 * دئاشن جنم ٌصخا يثو ديشبلا ةديدتلا «نِيِعَْلا

 نيشان 3 ديشتلا ةدوشنالا

 ةدام رداشؤتلاو رداشتلا 7

 سو ناخدلا تيريكب فرعُتو رداح ضما> رعط

 تاذ ةبلَص

 يناكتبلا هدوجإو . عونصم ةنمو لدعم 0 رانلا

 ئسراف رولا قاصلا

 ماكف .هايحا 0 قوملاهلارشن
 مه اويح قوما َرنو. وو ام دعب اوريو اوجرخ
 تطسبنا رجلا قاروا ترشنو .ردعتم ”مزال.نورشان

 ٌرطم ةباصاف سبي ًالكلإو .قروارجتلاو . تّدتمإو
 فالخةطسب ارثتؤوخو توام ؛ < محا فيطلا ريد

 ربع ىأرف ياا رمال كلدلتر د لت

 ع ةهركأم ىأرف ما يس عيط نم. بّرضي ٠

 «يثلإو .ةنحن بش ار شنو .اهيكبت نيعلا يف ةنخ رجعو

 رش ريما ءافوا نا دعب اهب ةمغ تكارلاو:ةقيف |

 نعو . مخ موي تبه جيرلإو . ةعاذا ارشن ةرشنيوا

 هيلي هييليع

 لبنت كي دعا سول دوعنلاب ”هذّوع ضرملإو نوجا

 ..ءاقر يا سانلا برب ذوعا لرش باع المو
 ابياصأ اروشت ضرالاو , ةرمشلا هل ثنتك اذا كلذكوا

 |ريمصا ردك شت لبالا ترشنو: تتبناو تييخن عسرلا
 بوثلارشن * رن ليللاب ترشتنا مناور . برجا اهيف
 اًيكرغدلل ة ال رفع شكلا دروس هل 0

 رشنأو ٠ ةرشنل اب هذّوع ليلعلا نع 1 .: و

 رك



 ابل ةنهاكلا ١ ةئوسلاو 5 ٍثنم اههحاصو. اهنيودتو | لعاف مما ةوئانلا * اهاصقتسإو امبمت هاشنةسارابخالا |
 ةلبوا :ةأننلا"عضون انمنك|و - اييضقتشتو رابخالا عبتت | ”مالغ لاقي د رغصلا د ح ازواج ةيراجإو مالغلإ.

 يل .ذيف يإيدنمو ةيفوكلا هتماقم نم يريرحلا لوق | ب فصوت الو ليلخلا لاقو .اضيا ثان ةيراجو يئن
 عوفرملا أّشنتسلاو ًاَنْلاو هيف تأشن يذلا عصوملا| بل اطشحو بحصو بحاصك مكوك ج ةبراجل
 هلو نمحرلا ةروس يفو . ىّوصلاو مالعالا نم دحلا | ريغ ىلع ةّمشان جادبو ليللاب ثدح ام لكو .بلطو
 نسلا يا مالءالاكرجلا غي تاّشنملا يراوجلا| راهلا لوا وا ةلعاف ىلع ردصم ةّئشانلا وا سايق
 ركب تاضلا ٌئرقو.تاعودصملاوا عولقلا تاعوفرملا | اق اهعاق ةعاس لك ا لبللا تاعاس لواوا ليللإوأ
 جاومالا َنيشني يتاللاوا عّرشلا تاعفارلا ىلا نيفلا | ليللا يف أشني ام لكوا ةمونلا دعب ةموقلا وا ليلل ب
 رعت يئربسلاوا ءارعزلا يبا نب مدا لوقو .ةثإون ج تاعاطلا نمأ

 ةبشنو ابوشلو ابدت بسب وشلا يف هيشلا بشن : انروهظ فلخ روصقملا لابو
 موقلا نبب برحلا تييثنو ٠ دفن ل وقلح يف لاو ع اهنويع لح نالزغل اك ةوشاون

 بغتم نالف بشنو. ةمزل ارشد انزلاق رمالاو :تتزانأ| تسلا و 3ك ا نالزغل اك بوش راوج يا 0

 تيفن ام لوقت ا . ةنع صلخعال ايف عقو هوس | عفترملا باح و أند ج لبالا راغصو ىثانلا عمجوأ
  اشنت نأ بشني لو:تلزام بلا . اذك لعفا يصنلا تبنوردصم 17 بي حلا

 . ةعرسلا نع ا رسل فق لكلا اذهو كنا |* دعب ظاغب لو تابن لك نم ضمن اموا نالضاإو

 ! ةلابحلا يف ديضلاو ىلا يف رظعلا بشت نم ةلصإو | ةٌيشنْلا+ باعحا ١ نم أهدي ام لواريمأ نزوب يتلا
 .ةقلءا وبق ةبشن ** كلذ نع ةعني يش هب قلعي مل يا | يداب وه لاقي ضوحلا نم لمعي ام لوإو ةئشانلا
 هيف ةبشنإو . هذبان ةبشانم بنرحا ةبشانو . مشن ءيغلا يفو | ةئيشنلإو .ةضرا ترهظو 21١ ةنع فج اذا ةكيشنلا
 |دئاصلاو .ةلمبلا تيوسلاب تبسنا ىنعبب جيرلاو .ةقلعا  ىأ نايّلصلإو ٌصنلا تبنو ةفيرطلا نم بطُرلا ضيا
 ل1 /بقانتو 0 هنل ابح ديصلا قلع اذ ليزجلاو دعب ظاغي لو تابن لكن م ضم ام

 . قلثعا هيف بشتنأو .ضعبب مضعب ىّلعت وا اىماضت | ءاَمنإلا «بارتلا ا ل و

 الدنا همك 51 ءانلتلاو هج كليتما الهو | قلكلا' لع ةييردلا لما "فنع توكطيو ركل
 نبال باب نم باّشَتلا بحاصو لعاف منا بشانلا | ةلباقيو ةقباظتال وا ةقباطت جراخ هتبسل سيل يذلاأ

 [* ةركبلا لاحلا ةبشانو٠ بيشانلا ثوم ةيشانلا «رساتو مالكا ةاقلا ينعا مّلكلا لعف ىلع لاقي دقو .ربخلا

 راغب هب يارلإو بالا ذختمو ةغل اهلل ل اعف باقل عوضوم يبا تلا نع ىلع و دورابخال كيك راشنالا
 ل ماهنلا باشنلإو ةبآشنأ : موقو باّشَل لجر | خوسفلاو دوقعلا ل اعفاك دعب نكي ماًنيغ كيلا بلطل
 ابشتلا + لبنلا عجار :ةباثُث ةدحاولا بوغنلا نم |ارما ريغ نم ايش ملكمملا بلطل عوضوم ينال

 نم 55 لاقل ؟انخلإو 3 11اراطنلاو زةدم | كابتطما قرانا ن5 را هنانطا ذا بش ول
 مانا ْبسَن ملامو بست مل لافي. .تماصلاو قطانلا | . ةّدمو ةدامب اًقوبسم نوكي يذلا ءيثلا داوي ةاشنالا
 || ةبقنلا * قلعلا بغتلإو :يسقلل رجثو .بَشَح الا | ىلا ةوقلاب ءيثلا يفام جارخا ةاشنالا تايثكلا فو
 ةنمو. .انع لي دكي ل رمالا فبل اذا لجرلاوردصم طابنتسا ةينيك اهب ملعي ةعانص لقلا باعصا دنعو لعفلا|
 كيفن اذا تنك يا. ةيقع ترصف ةّبشن تنك لخملا | لاحلا قياطي مالكب اهنعرييعنلا عم اهنيلأتو يفاعملا|

1 



 يسن

 ,نايستو ناوسن هانثم بعكلا ىلا كرولا نم قرع اسَنل
 كرولا نم جرخي قْرِء اسَنلا نمحالا نعو .ةآسنا ج

 رفاخحلا غلبي ىت> بوقرعل اب ري مث نيذففل | نطبتسيف

 ىلا اهاذخغ قلفناةْبادلا تنمس اذافأ|

 رةلفط ضراوعلا هآضيب كلثمو

 نم ةأرملا هيقلت امو يسن ام يتلو يومدلا * ينيسنت يا

 ل اذر نم نيلحترملا لزانم يف طةس امو اهلالنعا قّرخ | ىرجو نيتهظع نينوحل

 اوعبتن نولوقي .هاسنا ج لوعفم ىنعِبلعَقوهو . مهتما | تبرطضا ةبادلا تلزه اذإو نابتسإو امتي املأ
 ٌيدزالا ىرفنشلا لاق .كهاسنا| لقئ الو ليق .استلا ينخو نانلبرلا تجامو ناذففلا
 يدنعو. هنن ىلا فاضيال <ىشلا نال ءاسنلا قرع
 ةعءرجاو ردصم ةرستلا * ةينايب ةفاضالاب لام

 اوسلو, هاسيلاو ةوسنلاو ةّوسنلاو , كالا
 هقول . اهظناررع نكتار عوج نيس نوشبلال
 قهو تايسن دو اقيو ةيسنريغضتلاو يس 5 ةوسنلا ىلا[

 قسنملا# نارفلا روس 0 ءاسنلا ة كاملا . عيبا ريغصتأ|

 ىم. اش كش( 2 را دي ٍلجرلا يبن ا

 |يثو 5 0 برخ اي اًنالفو ا يو ىنأ|

 كفو لك يل ةاسوالر ايست <يف كا أ

 ىلع عي كل كك اهدحا نيينعم نيب كرتشم ناسيا[

 كرتلا ينانلإو .هل ركذلا فالخ كلذو ة ةلنغو لودذأ

 زوسنت الو ةزتبلايةروس 2 كلك ديض طن ىلعأ

 زاجإو لاهالاو كرتلا إو دصتن ال يا.مكتيب لضفلا
 نا كل ,ةموهضم وأو لكدّربملا لاق .هيف زوطأ مهضعب
 00 ةلوق فو اهيفاوةنخا مخاف طقف ةدحإو الا اهزعع|

 زاجإو عمجا وأو نم اهببشا امو مكنيب لضفلا اوسننالو

 | ةلصأو 5 ب 0 لل ا د1 0

 هكدا 3 ا رمل

 وسل ةءارب ب ةروبس قو .ًالوهذ اهتلمها يأ

 0 .باذعلا يف مكرتف ةتدابع |وكرت يأ
 | ةعضو كرتلا نه ايرغ تاكا ناكر الو ىسنيالإ

 هانا 1 هال اكلم 5 <يثلا هللا 6 * ةعضوم

 هنا هسفن نم ىر ١ ايسانت < <يثلا ىسانتو.هنايسن ىلع هل

 سيلا هرما لوقو.ةيل

 ةصئن ايسن ضرالا ىف اه راك
 ِتلْبب كبطاخت ناو اما لع

 : ]| مج ع نإ ل ر

 سن يفرك ذو قرع ىسلا * ُهاَسَن يكتشملا يبسلاوا تن
 نايسنلاريثكلا ةيسنلا + نايسنلا رينكلا نآيستلا و
 قنالاو 0 يتشملا ىسن الإ د موفلا ِئ 5 نمو

 ينالاي همست ةماعلا لارا هدد اج
 ليقو يسن ام ةوسكإو .زمطا ةلصإو .اصعلا ةاَسنمإو
 مرم؛ ةروس ١ 46 وجال ايدول ىناقإ رم

 يا ايم ا تنكو اذه لبق ثم ينتيلاي تلاقو

 :لابل اب رطخمالو 0 كلبا ماتو فراعا
 عابنالا ىلع يلا ردكب نم رو

 اهتوشنو 0 و ةوشنو را ىلا 1

 لفطلاو . كيل ةاشْنو هآشنو

 كرب اداصاا دع تعب نعيم .ّببشو كر

 مهف تعبر يأ و نالف ينب ةارخافب لاقي .كار

 تّوشنو ةباحمل | تأشنو : شتا مسالاو ٠ تببشو

 ك1. اسفر ةياحلا فلو تتلا دعمت ماض دو تي
 نم أشني ٌيرُف ةءلحا يف أشني نم ل فرخنلا ةروس
 بانووش أَبو . لاعفإلا باب نم 0 لا
 هاو قتيل د لعانملا امن انيو ليعنتلا

 ةثرالفو . ةنلخ يغلا هلو: ةثدحا < اك ةكقنا| مه
 . ءاشنالا ملع نمو: "ا داو هجن واو ةعضو ثيدحلا

 ناكملا نموءاهاانب ادب ارادالفو . اهعفر ةباحتلا هللا

 يحي نالف ًاشنإو . تفل
 06 ثيل كيلا تا لج اًئيدحأ
 تحتل ةقانلا تأشنإو .ةنم جرخ



 1 | ةجلاق) رسل ءانح نونا فلل 4 ةطمطلت
 ةلاتلا * رياطتو سبي اذا لا لبنسو : ةلاَسن
 اكلات" عملا لاستلا +« لاَتثلا ةدحاو

 ٍدبع ريغ ةباىصلا اًدبعو يفايفلا لاست ذاحل فينخ

 * رضخالا نيتلا نم جرخُي يذلاو ليلحالا نمأ
 : | ليسلا + لسشلا ةينكلإو لسنلل ىتتت يتلا ةلؤسنلا
 ةدحاولا لْستلا دنع شيرلاو فوصلا نم طقسي ام
 ةدحإ |و ةكيستلا »+ عمشل ١قرافو باذ اذا لس 3 ةليسن

 علا ور ا اذالسعلاو ةليتنلاو دا اولاو ليست

 0 ا 1 م م جرلا 3

 .اهيف أو 0 ا هفخم ضرالا ريعبلاو كر

 تينو 1 مك مني ةيغلا مسلو. ريغ هيشلاو |

 ةمسل |و 1 ل يا ةماسن مسنن دا ضرالا |

 اندو ةيراقو ةماش اًماَسنو ةمسانم ةمسانو :اهتنعإو اها
 ةبراق وا ينال اع نا ع ا
 لجرلا مستو . ماناد اذا ماش لاقي اك ةعسن دجو ْ
 0 ابهسن 0 9 0 0 |

 اهي ىش 10 لعاف ) راق 1 ا

 وراك لاقي. .حورلا ستتو ردصم مستلا *ثوملا ا

 الكا اي ناك اذا جيرلا سقنو 8 يا.اهمسأ يفأ

 تلثعل ثي ؛دحلا 0 5 نا لبق ٍنيلب لبقل نيح

 جاهلئاو ١ تلبقإو تا دلكد«٠يح 1 ةعاسلا مت مس يق ا

 1 ها ريرطلاو هلا عمج ضيا مسلإو . ماسنا|| ا

 هاند 1 عارس 0 مسدلاو نبللا حيرو ظ

 .قبَر يا ةمسن ةباصا لاقي. وبَرلاو ىناوا ناك اركذ |
 وبر يا. .ةمسلا نوكت ةنفرابغلا |ويكنت ثي دحلا قو

 ميسا + ةهسن يف حور اهبف باد لك ثايلكلا فد ْ

 ا

 - | يفاينلا عاّطق ىرجم ءارجاف يفايفلا يف لاّسَت نا

 لست لاقي.ةيرذلاو دلولاو قلخإو ردصم لستلا

 جير لك تايلكلا فو . روكذملا حرلا سننل مسنل

 ميينلاو ٠» بنز جيس يف دا ينعتالو اري كوالا
 ظ 5 ذملا جرلا سقننل ملا مسيل *قّرعلاو حورلا اًقيا |
 رماسنآ عمج يو سانلا ماتآلا + سرانلا قيرظلاو ا
 ىه ليقو ةنطاب واريعبلا فخ مشكإو .مسلا عج
 م قعدموه ككل لاقو سر كلب لاكي
 |اولاق يمصالا لاقو ناس واما

 |ةنال هب ىس ليق . ريعبلا مسني اولاق امك ةماعنلا مسنت

 آيا يلام :اههكرح وهو جرلا ميسن نم هيلع 0 3
 نبيا ىلا لاقي . هجولاو بهذملاو قيرطلاو ةمالعلا

 يبت ميدملاو .مسانم ج كهجوو كنهذم' ياك مشن
 ٍ تابَستلا

 ١ فسح لجرلاو“ رخو 0 قس

 ا ناتدتلا "+ اًدْراب' اًبوبه"تبه جيرلاو ٠ عسا رئاطلاو

 .ةدحإو لجر ىلع مدحأ بغي قلما 0
 يزمف طوسر اوصع داع نم ايح نا تيدا يفو
 | ذدإو قش نم لجرو دي مخ« نانا لكل اًسانسن هللا
 ْ ليقو :ٌماهبلا ىرت ا؟ نوعريو رئاطلازقني 5 نوزقني
 || ىلع ٌولَخ ةقلخما كلت ىلع دوجوملاو اوضرفنا كتلوا
 وا نلتاسفو ساتسنو شان" نسانجلا ةثالث هوا رح
 سانسنلا نم اًردق عفرأ موا مم ثانالا سناسنلا أن

 ولخ وا مدآ ينب نم موق موا جوجامو جوجاي هوا.
 | .مهم اوسبلو هآيقا هين موغل اخو سانلا ةروص ىلع
 ”اكناذ ةقاتو : نافعسلا لع سانستلا قلطت: ةماعلإو
 ٠ عيرس يا . نمانسُت ثمَرقو . قاب ريس 555
 ساوتستلا د+ ةرثإو هريس يا .ةسانست ىلاعت هللا عطقو

 ةريبك ةماه هل انتا يوأينزهاط نم

 لوقت (و نس ن يف كلذ بلطا) ةكسنلا نسل
 رصبا نيئالث نبا .نيئسن بلاط نيرشع نبا برعلا | د
 قي نبا .نيشطاب شطبا نيعبرا نبا. نيرظان |.“

 ني رفع ثيل ٠٠

 * ةلمع كرن ( ةيواو ) وتوني لجرلا ان



 لسن كسن

 000 عواد ةليج ةقيرط ىلإو.اهبيط ةخيسلاوأ فيت ا مقطنم مولا م - ْ
 كلو 4 0 كس كسي كو ٍلجرلا | نم ةوعبال اًناسقا مالكلا نوفسننب يا ييمالا للاقأ |
 هلل كلدنو ٠ فشفلو دبعتو دا هزت ذك سو اكسنمو زذدي : المل فخ وف قّرَْلا نم انيور هب نووسم# قتلا |

 +ديعتو دهزتلجرلا مب جيذو هبرقب عّوطن |]وعمنجا يأ |ومضف ةلوقو ٠ ودع ضرأ 5 مغالو معأ
 سانلا نرع درغنملا بهارلإو دّهزملا دباعلا كيسانلا | ةراجت ةفستلا ةقيستلا * ملاحرو معاود 0

 * كاس ج ةدابعلاو توننلا يف ةناقوا فرصي يذلا | لبا *ناتغل اهوا نيشل اب ةقيشتلا ف وا ةروكذملا

 ةارضخ يا ةكسان ضرإو .كسانلا ثنوم ةكيبانلا | بفوست عمج يو هلصا نم تيبلا علق يا فييسانم |

 . فيلالل نفل كنا * رطملا ةئيدح | هالعا ردضلا بوصنم ليوط يش فسنللاو هاك

 لكو ةدابعلا اًضياكسنلإو . ةخيب ذلا كلسنلإو كل.:لإو | ةتيح ناك رالف اناثأ لاقي . بمَحلا هب ضّتنُي عفترم

 كسن هيلعف اذك لعفنم لاقي .مدلإو ىلاعت ل هلل وح | .فسانم جرراملا ف فيسْلاو اضيا فسنملاو .ةفستمأ|
 .ىلاعت هلل رؤخ لكوةدابعلا ةلغم كسلا 4 :ةقيرب مد يا | ىلع نوكت ةخوبطم ةنم ةريصةماعلا دنع زرلا فيشموأ |

 يح فعطلإوب ةنلكلا ىم ايفا تيعتلاو ”جلأ يف عاشو هآنبلا اهب عّلفي ةلآ ةقسنملاو .ةنع لكويف قبطأ|
 بهذلا كّيِسَتْلا * رئاط دّرصك كّسنلإو - ةداعلا | مالكلاو .ءأوسلا ىلع ةمظن اًنسن ةقسنيردلا ىسن ]|
 مدلا كلا وا مدلاو ةعيذلا كيلا # ةّضنلاو | سن * دحإو ظن ىلع ضعب ىلع ةضعب فطغو بر
 ةعطنلا اًضيا تصب . كئاسن ج يذلا ةكيستلاو ملكت لجرلا قسنإو . عبات اههيب قسانو .ةملظن ينل دل

 .فولألا تاكا كسلا + قلت ل ةظيلخلا | جسظتنا تقستناو انسقسانتو ةيشاا 00
 كبنلا شن, كسلا حرج كيخلإو اعيان او ىلع رالكلا ترم :ج ام ىلا + ضعب ىلا اهضعبأ |
 3 ١ كسانمو .كساتم ج ةكيسنل | هيف ع َجذن م . مظنملا زرخلا نمو ةيوجسبملا روخفلا نمو دحإو ماظن[

 يأ كوسنم بوثو. 0 عضإوم ليقو ةتادابع هيث لك نم ىسلاو قست ٌردو يسن ٌرغث لااغيأ
 .دل درج ةاساميا ةكوسنم سرفو هل هال عم ا نايك ٌماعوهو ردحإو .ماظن ةقيرط ىلع ن ناك امأا

 يف ىنعملا لصإو دابا تنمد يأ ةكوسم ضراو قسَلإو. انس لختلا تديرغو . است ل يخمإو مولا تاج
 ةنم عرفتم يناعملا يقابو لسغلا ةداملا هذه ٍناَقسْلاو .نيتمخب ىسْلا يروا ءازوجا بكاوك اضيا

 .ةطقسإو ةقفتتا الست هلي لقبرلإو فوصلا لسن | رخآلاو ناي اهدحا ةكفلا برق نم نائدتبي نايكوك |

 قو ده رتك عدلكو مكاو لول اندر دلوألو | ظ | ضدها ءا ايلا ناك افلا دنعوّستلا فطعو. راشأا

 بوثلاو. طقسو شفتنا الون لسني شيرلاو فوصلا .فطعلا فورح يأ قس 0 أوروستلا فورحو. امعاوخا|

 لسيو ل هيشم يف يقاملإو .كلذك هيحاص نع بنحو : هيلع فوظعم يا انهي سن اذه نولوقي
 هع

 مر ىلا سي ة هروس 0 .عرسا اَنآلَستو الستو الست قيس ل دصم قيسصتلا + قوبسملا قيما *ردصملاب

 قراسلا نيعللا|

 رك

 || شيرلاو فوصلإو. دلو دلولا دلإ ااا لينا *نرلمجا , تافصبءيثلا ركذ وه عيدبلا ةعنصيف تانصلا قيسنتو

 ![نايلصلإو .ةطقسا شيرا]او فوصلا ٌنالفو .طفس | شرعلا وذ دودولا رونلا ومو ناك احدم ةيلاوتمأ|
 || كتبت ناراطر واح“ ة ةيادنإو ٠ اهاقلا مث اهزربا ةفارطا | قسانلا رحاثلا هيو خو ديرب ا لاعف ديجلا]|

 | مد لسنا لولسانتو . .ممدقل ميقا نالفو . اهربوا 9 ْ
 ْ لاسنألا +« ملا ةليلق يا :٠ ةلسأن ذخغ+ | اودلاوتو اضعب .ةةرايطف هما ة ةليغ اكن هكسمي طولا اذني



 .تعطق ام دعب ثنبن ةرجشل و.اهباق تجرخا ةليسنلا اصعلا ةّسملاو
 يف تقرنت لبالا تغستنإو . ةسخن طوسل اب انالفو | ىنعم اطست اهطسني بونلإو ىمملاو ةقانلا ظسن

 نم هتركرك ىلا هديب برضريعبلاو . تدعابتو اهيعارم | سرفلا دالوا نوجرختس# نيذلا طسنلا * اهطّسم
 * تعطق اذا ةرجشل ١ نم جرخي 2م غسنلا * بابذلا اهذالو سعت: اذا ةقانلإو

 .هوحنو رئاط تندم ةرابضأ ةغسنملا *قّرعلا غيستلا | شعرم ةني دم نم لجر و روطسأ -رطسن
 ديدحلا نم تناكأذا كلذكو .زيخ ا زابخا اهب غسني | اًكريرطب ميقإو ةيكاطنا يف ىبرتو عيسدلل 49٠ ةنبس ناك

 راثآ فوستلا را .هضع اًقوسنو انسن ةفنني ةنسن . .. | نيموتقا جلاب يف نإ. ىلا _بهذو دل ىلع
 ريعبلإو . هلصا نم ةعلق افست ةفسني ةانبلافستو: ّضعلا | حورلا قاثبنإو هللا ةدلإو اهنوكو ءارذعلا ةراكبركنإو
 ةضفن تحلو اهكو "لاصار وعلة كي عنبللا جروطسن عبات يو روس * نبالا نم سدقلا
 3 كيصر ةعئرفو ةتعلق بايتلا جرلاو ٠ هاّمذو روطسن بهذم ميو 4 ةرولع لا * ةرطاسن

 رت ةلجر هل ضرع مموصخ ىلع هديب ضبق عارصلا تزال 5 كت غستت| كر ا. ناتعالا تعن

 دال لل مانبلا فملا) ءاراعت رالكلا اهيانتو | ةيرمعلا جب اطيرخ اونو ..تحرتسإو اهنع ةقلال|
 || . اديور هب نسمه لب اًقَرق هيمي ل مالكلاو :بست ىنعمب | اهنس وا اهرهظ ل اط ةأرابإو . بهذ. ضرالا يف نرالفو
 طقس ام ةقاسنلا *رّيغت لوهجملا ىلع ةنول فستنإو | *لاط اعوسن هيشلاو ( اهرظب باوصلاو ا ) اهنطبوا
 | |[ييط فاسنلا * نبللا نرم ةوغرلاو فّسْنملا نم | يف لخد لجرلا عسنإو ٠ تعَست ىنعي نانسالا تعسن
 ُناَفَسَتلا * فيساسن ج ريبكراقنم هل فيطاطخملاك | . هناريجل هاذا رثك تنرالفو ٠ لاهثلا جير يا هل
 ةنسنأإو تغيو ةنستلا + ضيفي ننآلملا ةيلآلا نم | لعاف مسا عسانلا * .اهعارم يف تقّرفت لبالا تعستنإو

 هب يس لجرلا 1 اا عسانا ةارمإو الاب يل يىطلاب ىو
 ”دوس يو وَلا ةراجج وا لجرلا نم ذولا هفاستنال| كيس عسنلا * نتن لل يتلا وارابلا 0
 باوصلا وا ةفسنو تفاَسنو فن ج ةقرتحم اهناك لاعتلا ةنعا ةّعيه ىلع اًضيرع جني مدا نم لبحوا
 يذلا لامجلا نم فّوستلا + ناتغل اهوا نيشلاب جالو دل اعسن سو. ةعسن ةنم * ةعطنلا لاحرلا وب دشن
 || يا .فتست ةبقعو .فيسانم ج هلصا نم تبنلا علقي| .ةكرش.قي رطلا عاسنإو .عوستو عاسنإو عسنو عسن |
 ناكاذا كبنسلا فرست 4 .رف لاقيو . ةّقاش ةلي ءوطأ جر مسإو دعاسلاو ثفكلا نيب لصنملا اًضيا عسالاوأ
 | | مازحا نم عيقفرم فديوا ووُدع يف ضرالا نم هندي إ ردصم عسنلا * ةّيل امش يا ةيعسن ”خير * لاغثلا|

 ْ فيرسلا # دووحعوهو هيقفرم براقنل كلذ نوكي افإو| ضرالا ةعسنملاو ٠ لامثلا جير عسنملا * لوطلاو |
  كرل] نع هبا رناز:رابما متكرئاو.ةيللإزاّرصلا تينلا ةعيرسلا |

 || .ربولا ةنع صحتنا اذاريعبلا ينج لجرلا ضكررتاو |١ .وب ءامراذكبو .ةسخناًعست ةغسني طوسلااب ةغسن
 قزمملا لاق | نالقو ..ةربالاب ديلا ف تزرغ ةمشإولاو. ةغزن ةلكبو |

 اهزرغ بنج ىلا لحجر تذ دقو | ةنانسإو .ةق ذم الاب نيللإو ٠ اهيف بهذ ءضرالا ف |
 دل اناطنلا| صر كاديدنا تكاد اي اهنا دحارزلا لو راز# انما تخرتسا ظ
 يو دجلا لاق ناكلا ولم قا لسضنا تكسو | دعس تنور ]ونا 57 كينفتسا ايامك

 اوهضف )ويرش دق: هؤنلا فا اق: ٠١ |تغسنإو .شفعس قوف اتعساخجيزخا ةلخنل او هتسطق امأأ|

 ا



 سسن رس

 فيرع وهو ةصان ءو <يثلا سي ةنال ارسن سو معشق | ىهو ؟يئاويدلا ةلباقيو ٠ شئانكلا يف ةلمعت-لا بتكلا|| ا
 شع مدآ نبا لبق اهف هحايص يف لوقيوريطلا | تريب لمعتسملا يا يراجتلاو نيواودلا يف ليعتسملا| |
 لوطا نم ةنا لاقيو . كيقالم توملا ناف تنثث ام | * ةديعب يا ةقيسن ةدلب * ةديعب ياهي ةداب * راتلا||

 يذل ناك ص اًضياردتلإو .روسنو رسنا جارمع ربطلا | ةقطانلا سفنلا لاقتن 2 ,امكحلا دنعو و.ةحانتردصماَلا
 ايحانتقل 17 نانثا اهو بكوكو ريمح ضراب عالكلا | نيذلإو  صيينتل اب فرعي ور خآ ندب ىلا ندب نم

 نطاب يف ةيلو رئاطلا رسدلارخآللو عقإولا رسنلا ضيارنلا لها دنعو .ةيفعانتل اب نومني كلذ نودقتعي ||
 رثاح نطاب يس عنترا امو ةاصح وا ةاون اهناكر فاحلا انتو . مسي ةي ل مما ثاربملا لصاو ةثرو دعب ةثرو ثومأ |
 ريطلا نم رّسْنملاو رسنملا *روسن ج العا نم سزفلا 5 ٍنرق دعب نرق ضارقنإو اطوادتو اهعباتت ةسزالا| |

 ا

٠ 

 نيب اهب نيفلا/نقأو جراج ريغل راتنلا لثم جحراجما 353 رحانتلا ضئار هلا لها 06 حان ر دصم ةغعانملاوأ |

 ني.خلا ىلا نيعبرالا نم وأ نيعبرالا ىلا نيثالفلا| لبق هتوو ةثرولا ضعب بيصن ض ةفعاانملا تافيرعتلا||

 نم :ةعطظقإلا قلعت: ىلا :ةتالا هزل وا عادا لااؤا ذم زب نم للا

 رينكلا نئييلا ءادق رق نشيجلا| «ةضقن حترجتإو :ةطفك رست هرسبا ةنغا را

 ةيارلا ّيوق يرطع ضيبا درو نيرسنلا -نرسن || هريشبو ةرسني يزابلا هرسنو .ةفذقو هيف عقو انالفوأ

 . سجرتل اكو ةنم فعضأو ةوقلا يف نيمسايلاكوهو | حرجلإو ٠ ضنتنا لبحلا رست * ورشنب ةيحل فقال
 نيلعف وا ةّياصا نونلاو ليلعف وهو برعم 'يسرافأ نيش ابهذ ساطرقلاو بوثلإو. هضاقتنال ةتّدم ترشقنا| |
 يرداالو ٌيرهزالا لاقو. هديا :كووزللاو نيلفك | رئاطلا رسنتسإو .تقّرفت نالفنع ةيعنلإو.هيش دعبأ
 ةيرسن ةدحاولا ال ما ةيبرعا| .رسنتسي انذراب ثاغبلا نالثملا فو . ةّقرشنل اكراصأ|

 قب .اهرجزو اهقاساّسَ اميرواعس الع رمل "ىرعلا روشان | ايوق رضي 'كيففلا قالا

 ٍرمأ لك ف ةاضملا مزل ُنالفو ٠ سبي اسنوسأو است | داسف ا يف ربع قرع وه ليقو .عطقني ال يذلا
 ع ال أدر تاهو انك 00 هس بهذو| يف 0 هلع و٠ اًدساف اربع عجر هالعا قرب انك

 ْنسِإ هل لاق اًسيدت ّيصلا سّسن + تقعفت ةمْجلإو | ج برعم . هللا يف ةلعو ةدعتلا يلاوح يف ةلعو يقآكا

 ةنم قمستتو + اهاشم ة ةميبلاو وع وأ لوبيل سا | ي ١ حرجا ا نولوتي ًالعف 4 3 ينبت ةماعلإو .ريسإون |

 لا تطل لاه ما هناا عكس ده اوبخ 7 ينبل ”موي هل رماع يبلامزاسنلا * روسانلا ةباضا

 كلذب تيس ةكمو سانِلا ثوم ةسانلا * سباي| ىلا نبرشب لاق . ةيواعم نب مج يبلع نائتذوأ |
 يا ةيقاس ابيف ىتب نم نالوا كاذ ذا اه 2 هلق مزاحا |

 ديدشلا عوجملا سْيسَتلا * ةكم ةساَستلا * اهنع جرخأ انناكراسنل ب انور الف
 درست ج حورلا ةيقيو ةقيلخلإو ناسنالا دهج ةياغوأ اهبونج ةئج ايرثلا ضاشن

 0 ةسيسن ةنم غلبو ٠ اللا ن اقع ملا يف ناقرعو | داو رصبلا اح ٌدئاط رّسَتْلا * باقعلا ةيراَسْلا

 ةسيسلا * ةّيدرلا لوصالا اًضيا سشلاو ٠ تومي حراوجلا لكةفاخت احانج اهإوقإو اناريط اهعفرإو رويطلا

 سار يجاوركل لّلبلاو ةييمنلاو سانلا نيب ل اكيإلا ةثج ربكأ ريطلا عابس يف سيلو بمغر مخ هرشوهو
 ةنم عليو ٠ سئاسن ج ةعيبطلاو دقوأ اذا دوغلا عيصالاوباو دربالا وبا ةتينكو ريطلا وبا هل ل اقيو .ةنم
 . ىيدشلا ريشلا ساسنتلا < تومي داك يا ةتسيسن | كا اط اهل لاقي ىتنالإو يجبوباو لامتلاوب .او كلاموباو| |

١ 

4 

 ل



 مهمل

 .قبسالا ريغيال ثيحت درفملا نم ل يعل

 ا نا 2 2 فلس
 ساما ةثالثو

 لع ف بابا فشكب موسوملا انباتك يف هافيتسال أب

 دنعو لوعنم مما بوسنملاو .ك انه عجارإلف باسحلا

 روسكم ةدّدشم اب ورخآب ىلا مسالا وه نييفيرصتلا
 بوسنم عرصبلاو ّيرصبل اك هيلا ةبسنلل ةمالع البق امأ

 كمان جبيسأ 4 هيف يأ. مل هيلا[

 سانلا 7 ناننإلا ,ةطيط:توسانلا < تسن

 ين رسوأ توربجو توكلمك ان و هرخآ يفديزأ

 ةعارلإ قط تان راسلا-

 0 نمز يف ناك يسوجم يسراف دهاز ثسنو

 ناورشونا

 ابب اوقطن هوم مداخل قتسنلا 0

 | رمالكلاو .”هكاح اهتمت ةييسنيوب هجيني بولا جحأ | ١
 عبرلا جيرلاو . ةمظن رعشلا رعاشلاو ٠ هرّوزو ةصخلأ

 ناجتت ناحيرلا لاقيو .اضرعو ًالوط ناحير ةترواعتأ
 عيرلا جيرلا تجسن لاقي 2 عواطم جتنا # عبرلا|
 بوثو .ردصم ٍجَنلا + جاستا ةفرح ةَجاَسنلا ع

 ]و . نمبلا جويسنم يا لوعفم ىنعم لعق نمبلا
 كيما جني يذلا ٍجاَّسَتْلا * 7

 جؤستا* اجاسن داّررلا ىس انبرو» ماكل مالكلاب

 ةمردقت يأ اوا لوحا اهيلع برطضياال تا قونلا نمأ
 غب لاقيو .جوسملا جيستلا + 3 0 اياماكىلا|

 نا درفنم يا ةفاضالاب ومدحو يسن وه حدملا

 | .وريغو معلا يف ةلريظنال وا ةريغ ايف كرتشبال ةدووح |

 يا هةريخ هلاونم ىلع جسنيال سيننلا بونلا ناامكأ
 ايسيفن نكي اذإو ىدسلا يف وريغ نيوز كرش ل

 ةيبيستل | جد اج لاعتملا كلذلع هراغو وه 0 دتف

 1 تدمع رق ع تتكادتو
 دم بوذلا ابيلع ُدَي ةا 0 آو شل

 هدرفم تءاداجتلا|

 ىلاراظنلاب ليدبتوف| ة

- 

 ءيثلا ىلا ميلا رض ينل لصإو
 اتت سب هب جاو ةارذا انآ هوتي بارتلا حن

 ا حالو“ موي هلو ةمايل اب ردإو حاسنلاو حاستلا #عبطا كلذ لك ىلع انيلك دقو وة

 0 هعامقأ تايفوا رشق نم ريدلا نع تاحت اما

 (ٌمَست + حاسشلاوردصم خللا * ءاعولا لفسا قب اا

 || ىرذي يا بارتلا وب حني »يش حاسنملا د+ ةمامل اب داو
 لا ةلازا اكنست ةدعسخ «ينثلا نحن

 ران جرلا د تفسنو .ةلازا يا بابشلا بيشلاو لظلا
 | .ةماقم رخآ ميش مافإو ةلطبا هيل ثأ !ثالفو كا

 أ | نع ةبنكو رخا ١ باتكن ع ةلقن باتكلاو . ةؤحم <يشلاو

 يف اهريغ ىلا ةلّوح ةيلذلا ىنامو . .ةضراعم |.

 ظ اولا اهدحا نبل ةزع ةفعانم ةؤعان * لقنلا لصالا |

 ُ - هؤعلأتلو مولع انت «ينلا اوضتانتو ٠ كلذك اختانتوا

 | .ةنحن ىنعمب ةزحنتسإو باعتكلا نتنإو . ةلازا < «يثلا نستنإوأ
 أأ دنعو لعاف مسا خسانلا + ةخست بلط «يثلا نسنتسإو
 ا ربخلإو ايدتبملا ىلع لخدي ام تو خساونلا دحإو ةاحنلا
 الد ررلاو ةصقانلا:ل) اغفالاك عمو ظنل اهيكح رغيف
 3 دنعو ردصم تل | + اهرغو لعفل اب ةببشملا

 ندب نم ةقطانلا سفنلا لقني رسفيو ةتانتلا نم مسق

 || نم مسق عيدبلا لها دنعو . يثاسنا ندبىلا ئاسنا | جح

 0 عرشلا لها دنعو .ال امتنا سيو ةقرسلا

 0 #7 ةءلادوع ها يرذ

 00 دبعلا لع

 أ .اتحان 10 يا ىكلاعت هللا لع ىلا

 أ |ليلدلا ىلع ةعانلا قالطإر . اًموسنم سي مدقحملاو

 || يف تجنلا نوكيو . ىلاعت هللا وم ةقيقح خحانلا نالزاحم
 م اكحالا رثكأ يف كلوش ل[ 1 راهدتحا يشر او طظنللا

 |مهحذبر 5 ميهربا نال ليعسأ حذ مح منك لعفي 0

 أح لوغملا كلا ل لدا فو لبق أ
 |[ * تييانك يل١ هيك نيلذحأ يضافلا بتكو. :

 باتكلا ردع وشل | ”طاملإو ٠ هيو

 ل م ماع

1 

 |[ دنا : يتناك انس اورو كل

 مسلس



 تحن بمدن

 ج ماعالا ينبو ةوخالا ينيو ةوخالا يب دق ةوسلا*ةرخأ يا ةأشدب ةعاب ل اتي نيخاتلا :أمس ا

 .ةروكذللا ةبارفلا بسلا ةّبسنلاو ةبسنلا * باسنا ريخأتلا ىنعي مسا ةيوشلا + ليحمل اهب نونظل ا زل

 كم 2 رد قاحلا نييفيرصتلا لنع ةبسنلاو 2 اذا !|وناك لهاا ُِك برعلا “ رو ا

 .يسرالاو قوريبلاو ّيثرقل اكهبلا باستنا ىلع ةلالدلل| اربش ةناكم |ومّرحو ةولحا نوبراحم مهو مارح ريش ْ

 ,هجو ىلع ةلصو اهنال ريدانملا ع ةبسنلا راعتستوا درج !وربدعإو رهشالا صوصخ وضفر ىتح رخآا

 نم ةركزلاو ةكرتلا نم نويدلا دخون لاقيف صوصخم | روقي قم نع !وردص اذا لوناك منا كلذو ددعلا
 ةبنو . وراذقمو هباسحب يا لصاحلا ةبسنب عإونالا| ةاضق يل درب ال يذلا انآ لوقيف ةناك نم لجر

 رطوقو .رشُلا اهرادقم يا رشعلا ةاملا ىلا ةرشعلا | اهلعجإو م<لا ةمرح انع رخا يا اًرهش اننسْنَأ نولوتبفأ|
 جوديلا سايقلابو هبلا رظنلاب يا انك ىلا ةبسنلاب ةثالث مهلع ىلاوتن نر ١ نوهركب ان :اك مهنالر نص يف
 .نيتيشلا نييىلعبلا عاقبا ةبسنلا تانيرعدا قو لالا تثيح 7 ؛ ةروس ِق ةنع 5 :ابيف نوزيعي ال بثقل

 للعلا .وهوه ركجو ىلعءيشل ءيث توبث ةيتوبثلا ةبسنلاو ىعمب ليعف وهو ٠ رثكلا ِف دايز هيسلا انا لقأ |

 اهيحزي ليخالا م ب ىراصنلا دنع ةبسنلا | يسلاو' ةترخآ يا < ةينلا كان كرت ل0
 * ةبسنل اب مالعالا ةمجرت ]ومم اهبرو ٠ عيسملا بسن ا .ريخأبلا ةيستلا * هكا رينكلا قيقرلا نبللا اًضيلأ|
 يف ةغلاملل هللا .بانالاب ميلعلا ةباستلإو بالا كرغيو ةأّسنكاو أسما « رب يلا هيت هعاب لاقي |
 بيستلا# ةيابنو ةياغوا ةيهاد وب نوديرب مءاكح دما ةنمو .ايب آب قاس ياامتت ةباثلا نق افا رمل |
 ثميسن لاقيو٠ .ةآيسنا جبستلا وذو بسانلاو ردصم يل ةنأتتنم لخأت ضرالا ةباداالا ابس ة ةروس يف

 قىعمب انه لعافو ةرعاش عش غ1 اني[ ةنلابم علنا اضع "فرط يا هنَأَس نمو ةتةأسنم رق ءاضعأ|

 دِحَو اموا ميقتسملا حاولا قيرطلا ب لا تيس يف ةغل سونلا ةَأَس نم راعتسمأ َ
 و ءاجاذا لمدلاو قيرظلا زنا ةعسو ىأتنم يا أل كنغأ|

 0 00 داعب يول رو هع 0 ماع

 د 0 "عل رشا 8 هنن ْبيَبع ةيتنماو يكب ات 5 1 ا

 وربعو ديرك ابسانت تو ةيسنلا يف داحتالا نيملكتملاو ةبسانم ةبسان * اّبحو اهاوبب ضرعو رعشلا يف اهب
 باب يف كارتشالا عجار ) ركب ةونب هي اكراشت اذا | يتا انالف بسانب ”نالف ل اقيو . ةمدالو ةلئامو ةلكاش
 ةبساني امو رما عج عيدبلا لها دنعو . ( تيشلا | بارتلا تفاتسإو تّدتشا جيرلا تبسنإو :ةبيرق وه

 اذغو ' ترابخا ريتلإو : نقتل ىغ ةانقتلابال | ةةمو:كببش هلا عغداكتا الذ كلنا لا
 قفييلطللا رهو راشتالا كر ذي وهو راظنالا ةكردتالو | الكاشت انءانتو الاول ل ا ا
 ناب ةبسنلا يف ةدختلا يف ةبسانتملا 2: ا هيبأ 00 0 0 نالف ٍبسشنإَو 0

 ىلا اطوا ةبسن 5 ةيساعتلا ةعيرالاو» هاا ارادصم بستلا * ل اهل لاق ن اع ظ
 ناكام ةبسانتللا ةثالتلإو . اهبار ىلا اهنلاث ةبسشكابينان| لوطلاب بَسَت ناَع ونوهو .«رايزكلا يئوا ةبارقلإوأ
 ركأاو يفلان بيك انفال اخ ل عا .ةآنبالاو . الا نيب ناك اموهو ظ
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 وزن

 ارذبلا ضيا ةيزانلاو ا ال نت مسالاو ةازنو هزت جول مالو هسفنب توريلا طل اخيالو

 فو ) هآزا راو هآزنلا * عاصقلا ن نمرعنلا ةبيرقلاوا قو. 0 مدإو ردصم ةهاوتلا + ةقاّرتلاو هرتلا

 ورا نم مسأ ( نحل وهو "ا سومافلا نم لام تانك نع ةرابع يب م ةمازتلا تانيرعتلا ا

 * توي ىتح ةنم وزنتف 0 اد اضياهازنلاو اك 00 هريغلا ىلا لظالو ةناهه ريغ ا

 ل ذطا لاق . فايرالاو هايملا نع اهنم |

 ابايتاال لا دربال و الفلا هب ديرط قا" |
 * وهز جه يا ىلا هزت لجرو.هيزنتلا هزتلاوأ
 .هرن جواهر .تاناتمرا ل اغي ةذلنجلا 3 ةهزنلا |

 ةهززأب وهوأ|

 ند امال ر ورك لكنع دعابملا# ءرتلا + ةهيرن د
 0 ىَرقلا نابذو هايلا قمغ 00 فيرلا نع ديعبلا |

 زن 1 هير 0 00 ءاوطا داسفو راجيا|
 مل

ٌ 5 0 
 ةازنو ءاهزن 3

 3 م

 ازن لاقب ٠ .بثو ان افرنو ا وزني از َّس
 مس ه١

 لاقي. مضل إو ركل اب هل َرْيلا مسالإو .ىننالا ىلع لخألا|

 ىلا ةبلق هب ازنو٠ هي فلظلاو رفالا ةكلذأ

 يكل ن ل01 تلو راو .هبلا عزانو عطاذك |

 انَوزت ةنع ازنو . الغ ماعطلا ازنو .تبثوف تحرم
 ملاقما ا كف لع قوناقا نر كلغ

 لاقيو. لذي مث ززعتي نإ برص نيلبو و ةةبإ
 ينو . نال ربك اذاف ريغص وهو وني يدجلا ةلصا ناأ

 قرن سومافلا فو ) فزن !وزت لوهجلا ىلع لجرلا
 مب ىرشنا ٌيرعشالارماع يلا ثيدح ةنمو ( فاقلاب|
 ةباصا لاقي ةياهنلا يف لاق. تاف ةنم يزنف هتكر يف
 ىرجل ةحارج ةتباصا اذا كلذو تاف ةنم يزف حرجأ

 0 *«عطقني ملوةمد
 ازنأو از يت 2 ةيزنت ءاّرنو 0 .وزني ةلعج كان

 رعاشلا : اق . عّورستو بنوت اًيزنت هيلعأ

 راذحلا عفنولنييلا َرانح يت ةركمداّيف ناك
 .طاشنو ةّدح يا ةيزان هبلقب ل اقي ةردابلإو ةدحلا ةيزانلا

04 

 !ابللل لاعف ةاكتلا| هدحو لحي مّركتم فينع يا ا
 هيا لاقي :ةّروسلا و ردصم ناورنلا * هيلا عاش اماةالنلا ةرنو.هل ام الو ةسفنبا تويبلا ظل اخمالو

 يا ةهزنو ةهرنا ضرإو :ديعب يأ هل

 اكس يا يذلا لا 25ل؛ةنإو !ةغل

 يا ناوزن
 ديدن قتاريظنلال هكا ةوئزتلا + ةدحاو روس
 زاوس يا رشلا ىلا يل انا لاقي. راّوَسلا ٌيِرنلا
 نم ةييعقلاو بامحل و يزنلا ثوم ةيزتلا * هيلا

 دارجلاب لخملا برضو. ليضفت مسا ىَرنألا * عاصقلا
 راّيسلا يرتنلا * دارجلا نم ىزنا لاقيو ناورتلا يف
 هيلا رايس يا: رشا ىلا ل ةنا لاقي

 هوغلاو :اهقاسو اهرجن تتجمل اتن
 ' 11 قر هلع “لا بنا ل اقيو؟ ةرخا ةًالسنمو ان
 دوما نع ةعمد ربل وا: هالك اًداافو“ ةرخا "5

 الفو : ةيتر اهازغ ةيبظلاو ب ةطلخ ءاملاب نبللاو

 ىل اموب داز لبالا ءمظ يف يعارلإو .«سنلا هاتس اًنالف
 اهربو تبنو اهنمس ادب ةلشاللاا كاش ةونكااوا 0

 5 ةّرخأ ةييباب عيا يفو عيبا اًنالف نالفو .وطقاسن دعب

 لك ةارملا كك ٠ ةزخا ءاَسن ةنيد 0 نعو

 .ىلبح اهنا يجر ةتقو نع اهضيح رَّخأت 0 : لوهجنا

 يف يدابازوربنلل اًمالخ كو هنت 2
 لاو «اهزحرو اهنأس ةعدتاةيانلا اننا + زيخالا
 .درخا اجا فو ةلجا هللا ًاسنإو . هرَخا ةكسنا <يغلا
 ف ريعبلا ًانشإو رح هةعاب عيبلا قو , عيبلا اًالفو
 )| ةلأس انالف الف ًاسنتسإو ٠ دعابت ةاستنا رمل
 اولا نم نيمسلاو لعاف مسا ثوسانلا * ةنيد ةئسني
 يتلا # ريعلا لوط ةكستلا + ةَأَّسَن ج ناسنالإو| ٠١

 ريثكلا قيقرلا نيللاو لعلك 0 كلإو ردصم
 هلو .رشاملاو طل اخخلا هيريلاو : و دب وا نمسا و كلا

 اةردلاو ٠ ّنهدخو نهنديح يا ءآسن 0 وه لاقي

 عال حريظيفا وا لمحا اهب نونظملا ةآرملا تيلقتلاب



 ناقيرفلا تما ناوهو لانإلاب

 كا لزنإو. |نيزاضلا

 .ةكزن ماقإو هَلحا فيضلإ

 نع وازن مونلاو: لهاستو هنجرد نع لن

 ج سانل اب لزتت ةديدشلا ةبيصملا ةلزانلا * ةلوزن

 لزنيام ةلازنلاو.نفسلاةلارتلاو . الص رط

 لزنلاو- يلا“ زاغو 578 عوز ؛ ام علرو ةقزر يأ
 نيدّوملا دنع لنا ن ناك ا ميرو: .

 قناكللإو:لزت ناكم لاقي ارك هيف لوا
 ا فيضلل موه ام لرتلاد.ليشلا عيرسلا بلصلا
 لضنلاو ةكربلا وذ ماعطلاو لازنا ج هيلع لفي
 6 .زاكزو عرزت يام عيرو نولزانلا مونلإو كا ةاطعلإ ,

 .ةقاغو تاكزو حرزيام عيرو نلظملا لتالاب اا
 ضراو . ماكّرلاو هيلا ةكنتلا *ٍلّرتوذ عوز لاقلإ
 مجرد اهل ةلَرت ّط دقلو.٠ عرزلا ةيكاز كا َةلْزَت

 مآل 0س م يرتد ١ تالت ج هيرخا هرم يأ

 لورا * ملاوحا ةماقتسا ىلع يا.اهحتنو يازلا رسكأ]
 فيضلا لّيزتلا * ّولعلا ٌدح نيثذحلا دنعوردص
 . ليت بوثو . ةكربلا وذ ماعطلإو لوعفم ىنعمب ليل

 روهظ ليزنتلا تافيرعنلا يف لاقو . لّرن ردصي
 بلق ىلع ليربج ةطسإوب جايلحالا بسحب نارشلا

 الدلا نولّزني نيذلا ضئارفلا يفليزنتلا لهإو .ّينلإ

 . قافحنسالا يف هب ةيراولدللا ةلزنم 0 لأ يوقف نس

 . .هوحنو ناجنذابلإو رخل نم نيداوملل ماعط ةلزاملاو | اهليخ ىلا اميلبا نع
 شعن تانبو رادلإو لهتملاو لوزنلا ناكم لزتلإو | الزان ةاعج الزنمو الز :أ هى

 . ةثالثوا ناتيب ةلقإو تببلا قوفو رادلا نود اعرشو | .ةّرم دعب ةّرمو اييردت 9 ليزننلا ليقو.ةلّدنك

 لزانملا ْنرَقو . لزانم جوابلا باي يف تيبلا عجار | .وريغو عامجلا يف ىمأ لجرلا لزنإو . ةنم عال ازنالإ
 ةجردلإو لوزنلا عضوم ةلرتلإو . دجن لها تاقيم | لّرنتو .هب جو ا

 .لزانم ج ماقرالا 7 نييباسحا دنعو .رادلإو عيجتالو لجرلا لزانت و9 1 ا ةلبم مث لجرا

 ةلصأو ٠ 2 دعم لزنم دلما ذنع لددتللو ذل مإبأ نع

 هيف لوزتملا |١ بلط انالفو . ةلزنا ىنعي ةلزنعسإو . اراضي ملع

 ةيهازنو ةهازن 0 رن رن ةةرنو هزني نم تق تكا

 - دعابت لجرلاو | نكامالا نم ليلو. لور ج هيف لوضنلا عيب اذه

 / ليرتتلا*تيبلا يف يم لزني يا لين وهو . لماك ف

 ةمزح ميزتلا * اًديدخ ضع مز ةمزني ةمزن

 هابل اب لكلا يف باوصلإو لي . يلا ميلا + لقبلا لِزنأ ىنعب رمالل لعف مسا لاب + لزاونو تالزان
 ةدّحوملا | نم ضرالا ناليس ةلاَرتْلا * ثّوملإو عمجإو دحإولل

 عيرشأ زيازنلا دعةسار كي ”دسعزت», لخرأا 0

 لول نم | هيلع لتي نإ فيضلل حيه ام لزألا + هاما نم لهألا
 ناكملا | هّرنو .ءاملا نع اهدعاب اهزت اههزتي ةلبا هَ

 .اهيزن ناك ة

 3 ١ 5 هزن *# موركم لك نإ
 ةسّدقو دع ءوسلا نع ىلاعت هللإو .اهدءابو اها

 نبا ىلاق . نّوصتو دعابت ةنع هّرنتو .ةهزنا لاقيالو ان

 ةعضوم رثخ 2 ةماعلا ةعضت ام لصف قب ثيكفلا

 قدا انو .ترداسلا ىلا اوسخ اذا هونج انكع
 درع هنتي نالف ةنمو . فايرالاو هايلا نع دعابتلا

 ب 0 يدر لاقيو . انع ةنن دعا ئاراقتالا

 ماعلا لها ضعب بهذ ةبيتق نبا لاقو. ]ودعابت يا

 طلغ هنا نيتاسبلا ىلا نوهزنتي إوجرخ سانلا لوق يف
 انا .ىلب لك يف نيتاسللا نال طلغب سيل ئدنع وهو |

 دارا دقف ابيتاي نا دحا دارا اذاف دلبلا جراخ نؤكت

 تليعتسا ىتح اذه رثك مث تويبلاو لزانملا نع دعبلا |

 طوجرخ يرشخعزلا لاقو ٠ ناانجلإو رّضألا يف ةهزنل
 6 دعبي الو . ةهزنلا نكامالا نوبلطي يا نوهّرتتي

 كرثو ل اغشالا نع دعابتلا هزنتلاب دارملا نوكي | ب
 3 +« ةنسحلا رظانملاب ٌسإوحاو لقعلا َهَطإب |

 | هدحو لحي مركتم فيفع يا سفنلا هزأن لجرو ٠ لعافأ
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 لوقو . ةئح يصاعملا ىلا ناطيشلا ةغّرنو .٠ ضعب
 كك هنا تفرع ا 5 ديكسالا ه:هأقم نم ئربر#لا

 ةجصاخ يا : ةسرع تعغزنو ةسعل تعزي ةعاس دبز

 *سانلا غزني يذلا عاَرتَلا * لوعنملا كرتف .ةئجوز

 . غادتلا ةعكرتملاو غرأملا + تاَعَرت ج ةملا ةغتلا
 ةَعسملا اضيا ةعرتملاو

 ه- 53 مر ب -

 تفززنو . هلك هحزن فرن ةفزتي ربلا هام فقزذ

 رةماجج هجرختسا ةمد الفو.رثعتم زال . تحزن رثبلا

 ثكم
 لجرلاو . تحزن دلوهجلا ىلع رببلا تفزنو.سفيزت دوهف
 يتم تاو زرت قادنلا زكا نا لدغ يمت
 .ةموصخلا يف ةنجح تعطقنا ثرالفو . نوفني الو اهنع

 0 * تي اًقَْت فآزقت ةتربع تفزتو
 اح ابتوك عم ضيحا مد تر يا ابا لع امد

 0 0 يف تفزناف ا جرختسا ريبلا فزنأو

 فعضي ىت> رب د 0 اًنالف عدلا ا و

 ىا 0 آم تهذ نيم روق لجرلا فرتاو

 عمدلا كفزتتسإو٠ 0 ديزو٠ اهانفا ةبعلاو . هني هام ا

 لاقي رك ارتكرمالل لعف مما فار "ب ةلك اجرا
 يار و يارتبلا 3م فاَرَت

 انلا | رثيلا ءام جارفسا فْرتلا + ثفزان
 * فرن ج ووحنو هللا نم ليلنلا ةقزنلا * هلك
 فيِزنلا * ديلاب تقرت يقلار 51 ةرءانؤزعلا

 رع طرفيوح ةهدل اسيذلا

 فانملا# لاجل ًفجو ةقورع تسيب ىتح ش طع نمو ا

 .ةمد فزن يذلا فّرتملاو . عطقن ,ذ نبل اه نوكي رحملا

 رس ط دوع سار ُِ دمت (واوريغصت) لد ةقرثملاو

 ا هي ا ا للا قطر

 هدرفم . ةلئاس ريغ

 فر ةقاطمل 5 تنحو ةقورع تسبي ىتح شطع نم

 | نم نبجا لثملا يفو .فعضيف طرفي ىتخ ةمد لاسأ
 اهب ص اذا ةيدابل اب ةباد يف لبق .ًطرَض فورا
 رخا لوقا هيفو . توت ىتح طرضت لزتأ

 م
 لاري و ةلزانم برحا يف ةلزانو .هبلا دب ىحوا ةايبنالا

 8 م 2

 قزني لجرلا قّزنو .بثوو ةفنخ 0-2 ازن اقؤزنو
 سامع ا سو ل

 قلع تفخو شاظ اقوزنو اق

 ار ادفلإو“ ةاثالاو ٠
 هنت تح

 قزتويف 5 بضغلا
 ةقزن قو

زْئا لحفل قت *وسأر ىلاآالتما
 اقاريو ةقزانم 4 ةقزانو .ماز ا

 يف طرفا لجرلاو . هازنا لمفلا قزنإو .ةتاشو ةبراق
 ةقانو .ردصم قاتلا * لح دعب هنس ٌنالفو. هك
 .هردصم ل د دايقنالا ةبعص وأ ةعلرس يا قارن

 عرجلا لواو ةّرللا قتلا * بيرق يا قّرت ناكمو
 : ِ ا

 يضلا يلا لوق ةنمو . بقع رك

 ع . ا

 رار 2
 70- هاه هايم“

 رضح اب تزكرب د ناو

 مومج

 دايقنالا ةبعص يا ةّقزت ةقانو

 اكل تالف كلي ابن ةفشلع ايدك زي هك
 # باّيعلا كاَّنَلا < وح ريغب ءامرو ةباعو هيف لوقلا | . الم

 برعلا عزت لّرَولاو ٌبضلا رك كئرتلإو كذنلا
 دشنيو نيك هل نا

 ةليضف اناك_ناكزن هل لج

 لعانو دالبلا 5 فاح ل ىلع

 رارش تاكيزتلا * ةّرَمَللا بايعلا فف ضب كّرنلإو
 || هن ارقد جيلا كهل + رفملا زارعو قعانل

 كزاين ج ةاعصفلا هب ا

 || دِعَص 87 لزتي لنس ىلا ولع نم لزن

 رموتلا نالف لزتو ٠ لرتتي ةلعج نالغب لزتو | ن

 موقلاو ٠ لح الَرنَمو ل 2 ٌموفلا ىلعو مو !ابو

 ةلاَري ديزو .”هكرت الوزن قحلا نع ٌنالفو . م اونا
 لجرلا لِزنو 24 يأ .لزنا تلز ام لاقي .رفاس

 ناكلاو ىو اتزو كرو عار عرزلاو ٠ 8 ل : لّرني

 | ات هيض هلو + ةيداصلاظم قدا تاه لاَ

 ” ناقل لا ةزقلا فير كك قزعلاو .: ةيئر ةيقلأو
 دحا ىلع ةمالكىللاعت هللإو ٠ ةمقر مقرلا بساحل

 - قصيد" هيام 525 55 . 3

 أقزن قّراي ىراز ىرثكيو قرأ سرفلا قّزن

 م

 |وبراح لاقبو رخآلا ةلباقم يف دحإو لكلزتو ةلئاق ا
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 داكونلا ةكذلإو نيتكلا اضيا رتل ٠ فورت ج ذات

 كررت |ريثكلاو شايطلاو قحاإو ايجات بفيرظلاوأ ْ
 لاعف زازتلا < ناكم يف ٌرفسيال نا - ”ميلظو

 عودلا ةّرزلإو٠ ةفيفخ يا هزت ةقانو ةيلا ةّرالا +« ةغل ابل

 ىدو ٠ فيرظلاو ناّهشلاو ر دصم زازتلا + ةوهشلاو
 كذرتل | رينكلاو دما رمل * ةزيزل يا.“ ِش رترتأ

 ةلياعناطلسلاو.ةعلق اَعْرَب ةعزني هناكم نم هعّرن ]|[

 يو ١ هبيج نم اهجرخا ”«ديو.:هب ىر مهسل ابو“ .ةلزعأ

 .اههعىمر سوقلا نعو .اهرتو بذج يأ اهّدم سوتلا|

 . اًنلط ىرج اًنَنَس سرفلإو .اهب ىتتسإو اهبذجولدلإوأ
 ىهتنا اًعْوَْن رومالا نعو : ثوملا ىلع فرشا ضيرملاو ١
 لام ؤا ةببشا اضيا اعؤزن هيبا ىلإو دابا كلولاو.اهنعا

 ىلا نالفبو .هبلا بهذ اَءاَرن ءيشلا ىلإو .هبشل اب هيلا
 اهب احم اهالت ترارتلا نسوتيايو ميلا اعط انك ١
 ةعافلاو قاما اًءورنو اًءاّرنو ةَعاَرب ولها ىلا الج لا
 عزام“ داو ةلطع يأ 2 يلا رالف عز 2 ل

 0 نم ُهعَرن # عّرأ ن ناك ارت عزنب لجرلا/

 ةيصاخ اًءاَرنو ةءزانم هعزانو.ةغلابهلل دوش ةعزنأ
 عزاتت يضرا ليق ةنمو ٠ هانا ةيذاج بوذلا انالفوأ

 عزنإو ٠ قاتشا ِهلها ىلا عزانو . اهب لصتن يا كضرا
 . اهناطوا ىلا مبا تعزن موقلإو. ةانعزن رهظ لجرلا|

 ةواوانت «يشلإو . اومصاخت ءيشلا يفو .اوفلدخا !وعزانتوأأ
 يسوى 8 اعلا نب عزاننلا ةنمو :ةوبذاجتو

 ج | «يغلاو . هعزن نعم هناكم نم هعزتنإو . عّرسن هلا عّرتتو
 .علتقا يا. هيثلا عزتنا لاقيو . عنتمإو ةنع تفك
 ةعزن ج بيرغلاو لعاف 0 مزال

 ةقانو ربعبو٠ . لحفل ا باطن يا عّرن ” محو عازنو عزنوأ

 جرخ لاقيوب. اضاعرمو اهتاطوآ ىلإ تنح يا ”عزان

 ثوم ةعزانلا + ةعاطلا ل عرس اذا دي عزانأ

 تاعزانلاو ت .زانلا ةروس و٠ عزاونو تاعزانج عزادلا|

 ليقو. ناكم ىلا ناكم نم عزنت رونا يف ليق اقرأ
 :| نع حاورالا عينت ينل ةكئاملا لبقو٠ يسنلا ت رانلا|

 خزن

 ْ ةعازن مخ لاغب ةموصخ إو ردصم ةعاَزتلا + جابشالا

 ةايحلا عنو ٠ نادطم عرتلا * ّقح يف ةموصخ يا.

 ةماعلإو . اهعلق يا. ايا عرتو عزت فوم لاقي اعد

 . تبنل ةعّرتلا يس ةغلو هّرللا ةَعْرَْلا * عاَرن لوقأ
 .ةََرلا ىلارمالا راص لكلا يفو .عزانلا عمج ةعّرتلاو
 داع اًضيا مهاشما نمو :ةانالا لها هحالصاب ماق يا

 أضيا ةعّرتلو . هلها ىلا محلا عجر يا ةَعَّرتلا ىلا ممسلا

 سارلا نم عّرتلا عضومو لبجنا يف قيرطلاو تنبت

 ج ناثعز : اهو ةببحلا يناج نم مدرعشلا راسنا وهو

 عيرتلا د حزن : جرعقلا ةيبرتلا ريدا 4: دب تاَعّرَب

 ناكم لاقي. ديعبلاو يس ما نمو عازن د ج بيرغلا

 ا .عيرترم لاقي. يلا فوطنملاو . ديعب يا. عيت

 ىلا بكت يتلا بئاجنلا نم ةَعيِزنلا *رعقلا ةديعبلا
 ريغ يف جوز يأ أ ا اهجتنمو اهدالب ريغ ٠

 يناج نع رعشلا رسحنا نم عزنألا * جئازن 9 لقنتف

 .وظنل نم ةاعزت ل اقيالو . ارز ىفاالاو هتببج
 ىأ نيلماع هجوت ةاغلا دنعو خّرانت ردصم عزاننلاو
 اهداحتاب وا ةهحا فالئخاب دحاو لوقعم ىلا رثكأ | ٠

 :ةخا ان دوش عوزتملا علا . دبز ةتبرضو ماق ومن

 ةنمو .ةياغلا ىلا عوزتلا عّرْتكإو ٠ عّرتم مام لاقي

 رعاشلا لوق
 ةلالع ٌريخ بوبغيلا ٌحرانللو

 اعّزنم دعبإو ىَرجا عَدجملا نم

 ةعزتماو . هب عّرزتني دومذلا ممسلا عرتلاو ٠ عزانم

 درماو هيأر نم لجرلا يلا عجري امو *أ يلا سلا

 ابيريشع

 بقل باش و ٠ قاسلا ابيلع زموقي ةرذضلاو يرتب ذتو 5

 ةعرتلاو ضيا ةعرتللو ٠ تسلا تيلط يأ ةعزتملا

 ةعزاملا بيرقووه راقي: ةمطا

 غرتلا ليق.ةبانغإو هيف نعط اع هغرأي ةغزن

 | غّرتلا ليق ١ ةنم حرفتم يناعملا يقابو نعطلل ص
 غزنو . نعطلا ىنعم يف تإوخا سفغل إو غدنلاو غسنلاو

 ىلع مهضعب كّرحو سوسوو ىرغإو دسفا موفلا نيب
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 ززا م

 اهو 1 حزن يا| :ةحيارا| بتيط نم ةيابه يف ضيبا اهذروو جرتالا

 ناكيلا ىلا رولا كرعحا ءانعبوةيشرانلاب اكلترات) ضرع

 رجالا

 هب يذ امبرو قيقر ضيبأ رجح ةّوررتلا -
 2 0 اا 3 موقلا سس 1

 اذكب ئزنو ٠ هدر اذك نعو .ةلب هيلع . تالف لح
 كلنا لفملا ةنمو . هب ةلوزتنم وب دب علوأ لولي ايل
 كلسفن :و كلتع علوي ا ؟ يأ. كم هزه رنيم مالع يردتال

 كل اح لوي مالاو
 ىا تّوص ابر 3: أير بزتي يبظلا بز

 ةلاقلال اي اونو انتا 0 ذاكملا )دنع نككل اب فاح
 رّكَد بريل * بازنا ج بقللا بزل * |وزبانت

 رقبلاو ةابظلا
 زاهج جزرتيتلا * صقر جر جني مالغلا جرن

 ةليوط رظبلا يزان ناك اذا ةآرملا

 0 اًحوزنو احر حّرتتو حزنت رادلا تحزن
 .لقيوا دفني ىتح اهءام ىتتسا رتبلاٌنالفو ٠ ةحزان يف

 حّرتو ٠ ردعتم ”مزال . حزان يه رثبلا تحّرت لاقيو

 دعب لوهجلا ىلع ,نالفب حو .مراب تحت قل
 جزتنأو يسم ال حزنا *ةديعب ةبيغ مرايد نع

 ٌريبو لعاف مسا حزانلا * اهنع دعتبا ورايد نع
 ردكلا كملا حّرتلا + 5 ذا امكاعا دن يا جحا

 ىنعمب لعَف ٠ اهيف ةامال وأ اهيئام رثكأ حر ردبلاو

 رابالا نمو ديعبلا خيوزَتلا * طْيَكلِإو ضنتل اكل وعفم

 يل حيزانم موق * ةرديلا حرتلا 7 حرش ج حزانلا

 مسا وا يعم و دصم حّرتملاو .مءاطوا نرع نوديعب

 لوق ةنمو .ةنم دعبب يا.اذكن م حرام وهو . ناكم

 رن

 يرت نيح لئاوغلا نم تنأف

 .حازتنمب لاجرلا مذ نمو

 كتل ٍتدأوتف يازلا ةحنأ عبشا هنا ايا

 ةحوراَم رابو ٠ 0 اتم جرببلا 2 جنت 5077

 ةحرتاو

 . لاعسلا ةدبلغ لا ارزت هزت انذار

 | ةلكسم ةاويِلَع ايلا اًالف ٌرَّرَن لاقيو

 ناقيو هيلع 1 يا رز ىتح يطعي ال نالف لاقيو

 . ةرقتحإو هرما انالقو ةلعتسإو ةقحا اًديز رز رزنو

 | أ 7 وزو دو ارز رتب رزتوأ ةلقتسا * ةيشلاو

 .للقن هيثلا رزنتو ٠ هلق ةرزنأو ةةاظع رزن + لق

 || لخداوا مت ةسفن هّبشوا رار ةليبق ىلا بستنا ثالفو
 رزالا هلي 000 يق ةسفن

 ثيدح ةنمو رت لام لاقي. هفانلا ليلقلإو ردصم
 برت ال لصق ِمَسْلَص همالك ةنص يف ةيعازخما دبعم ما

 ريثكبالو لطب ليلقب سيل يأ. دال
 عب ةرزألا 1+ يطب ارت آلا تاج امو .دساف

 هَررتلا ءاسنلا نم رّورتلا + دلولا ةليلقلا ة ةرملا 7
 |اهدلو تام ةقانلاو لقب هيث ّلكو .نبللا ةليلفلا وا
 .رزن ج ةهراك الا قلت داكتال ينل إو اهريغدلو ثمأرتو

 * لايخ نع يا. رْرن ةرجا بيزا تن كك لاقي ةنمو
 داطع ل اقي ٠ ليلقلا سوا + دز 0

 ةاولملا ريعلا ل اق ليلك

 ا او

 تييقْعَي نيح ئغرااروزتمو كِيلِغ

 عجري داكي ال بضغ اذا ىضرلا ليلق يا

 :تّوص اذا كلذكو. ادعا ارت ني يبلا رن

 1 تراض و ١ رتلا أبنم بلت اريرنوااز 0 2 رالا تّرزنو

 برطخضا رتولاو ٠ درفنا ينع بالف ّز 00 عبانم تاذ

 ةيبظلاو٠ ةدرن ازيزنت اذكى ل * يرلأ دنع

 ظ هيلا دناو ٠ ةّزاع ةزانم ٌةّرانو ٠ ًالفط ةتبر اهدلو

 | زارنا * تري ىنعمب ضرالاو ٠ دّدشتو بّلصت اًرزنا
 بخت ام ةَراَرتْلا هزار يا

 يف رن هس خم

 |.ٌيشزازيوه لاني .زازإلا
 ” المت انوز دم ّزتلا * ةذلومو| للا نم ضرالا م

 ا دك م مهمو .ردصملاب ةيمست ءآملا نم ضرالا نم

 || لوقت ةماغلإو . لئاسلا ىَدَنلا وهو اًمسا ةلعج يو نول
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 . رم نبا يلب ايو. بردعلا كولم نم ةريتلا كلم
 عربا كول را لآ ةرذاتكلو ؛ ةديدش ةليلب يا

 +االذت ناك ةلّوُذنو ةلاذت لذني“ لجرلا لدن
 ٍبسح وأ نيد يف طقاسلاو سانلا نم سيسخلا لذتلا

 ليذتلا د كو لاننا جولا هد يف راو |

 قاَنِنَو ءالَذت جلا |

 ثبوبدا ةليجرانلا تإودا نم شئيرتلاو ١ جيرَتلا

 همسي مضعبو برشلا دنع ملا يف رخالاو عبسلا يف
 رالا تنلول ةافعمو ضرار هيلو شيرلا |

 ةيئانوي: ةسيكلا تاناءاما قزوز كوول
 ةلصإو . نيعالا هب هبشت تبن نسجرتلاو سجدتلا

 قرا اهنا الا ثاّركلا قروب هيبش هقروو راغص لصب

 رثكأ اطوطو قرو اهياع سيل ةاقوج قاس ةلو رغصإو ْ

 سوئوكل اب هيبشري دتسم ضيبا رهز اهلعوربش نرهأ | ,
 شرت بوم لي ظتسم املا اهلك ذود ةرغوأ |

 ةجرن ةدحاولإو . ةيسرافل اب
 ةينيراف ننزل هاعو ٌنادسجرتلا

 يدنطا زوجا لْجَراَنلاو لجَراتلا - لجرن

 نفسا ىلا ةرف ديرما هلو ناالا لفل اكرتاوهوأ ||
 ةليِحَر انلا ةنمو ٠ ةليجران ةدداولا تع : تو اذاو ١

 لوقت ةئاعلإو .ةنم ذك دق اهمال كبتنلا اهب بقي ةلآل ||

 تاليجران جةليكرل||

 لفمالا عسإو قل اوج اًضيا ال ريل هلل

 نرن

 بّرشيو طبخت ملل ا صوخ نم ةفسي ىلعالا طورخم | رذنلل عي ام ةَريِذَنلا * هارت ج ةداعلا قراخأ
 هيف لني نببمع - نم 1 طرشب كد ميما

 برعم لا 7 ٌنيدّرانلاو كورلا

 ةبانؤيلاب ندرك نامت ذاك 0 0 0 9 م

 زوردتلا * عزك ن“ ىنختسا ارت ري لجرلازّرن

 ةيسشلا| ةنسلا نم موي لوا ربشا لوالاو زوزوتلاو

 3 كيلا لوأ سمشلا لور دنع مرا دنع ككل عزان وهف 0 و عدني هلكلاوا قولا عّذن

 ديرا اهي ا ل برعم

 . فلك ع :”يث "يلع ىلا مَّدَق ليق» 6 ظح روي هب

 َلكابْوُدَب لاقف زوري او !اقف ةنع لاسف وَلَا

 موي لكان وجر يم م لاق ناجرجلا يفو موي
 > >7 د

 ةيرق يو سرن ىلا ةمدن ةيسرنلا قايل شر

 قارعل اب | اه دحا لعجي بشخ نم نيساروذ كسَم 0م تي

 ودوجأ نم وهو ريتلا نم عون نايسرنلا 1
 ةييظع ةلخن ةنايسرنلا متاحوبا ىلاق . ةنايسرن ةدحاولا

 كوشلا 1ك ةقيقد كزوللا ا عذجلا

 ديزلا نم تيطأ لخلا قو ك6 ةازغط ,ممرسلو

 نايسرتلا عم دب زلاوبف ىوطاٌق حلا قفإو اذإو نايسرتل اب
 بقع و باظتسرمالل الغم بكرضي

 قرح واءاوي اب« ةلواشرا مزن (ةفردو وقل الكوت

 رون البق تار برعلا مالك يف سيل ةنال شون فيصت
 لبقو ةيسرافل اب ىلاعسلا نامروه ليق ديكّرانلا

 اناكةققم ةرعظ ةنامز كميرانلاو كسمدتلا

 راون اهطسو يف ةروحإو ضايبلا نم اهنول يف ةدرو

 اهانغمةيشراف . ةييط ُةَنيأرو ضنعةمعطو كلذكتنول

 ةاعرلا كك

 همرت برعم . عانلا نيللا قمّرتْلا

 هك .زانلاب و 6 ها قو و 2 هنو

 ديدشب سيل سلما اهقرو ةرجت خرانلا تر

 ضايحك ضاج هفوج يف ارّودم المح لمح ةرضفملا



 رذن ردن

 ةيدانلا * معسي أم يا يدانلا مودني ام برعلا

 يل. اةيدان ملغم رداونو ةناناذان ِج يدانلا ع

 يداّينلِإو . هلئاوا ءيشلا تايدانو , هللا

 .اهنضر دنع اهمرياطت ام ىوتلا يدإونو م
 دنعو دان ارالصما ةكشنلا +. ةدزاش يل . داون لباو
 |ىخن ْئَأو 1 ةيادعاو اي ةفرحإو تابوضنملا نم ةاحنلا|

 .ئداتم يسرك ابقا ةينولطا اوال ,نيعايو بيز ايأ
 ردصم ىَدَلا د#توصلاو او ةاعدلا ١ ةهكدنلاو ضيا هادنلاوأ |

 روذيل اكوب بيطتي يثو الكلاو رطلإو مخ ل
 مهضعبو لكَب نم باصا امو ةياغلا يا 0 دوج اوأ

 | ىف ُهلَوا طقسي يذلا امإ او ليللا رخآ طقس ام لوقي

 458 -ةالفو لببلا يتلو هيك ءادنا جىَدسلا

 هشير# ةر يعل

 355 نايدتلا 2# يد يثو . داوج يأ. 6 يدنو

 ةعامجإو ةرالا ةّوُدَلا * ناتالن اهو . لئانلا نرطانأ

 ص أهانب ةكب ودل رادو .روكذملا سلججلل يدانلاو ظ

 نوعمدجي يأ اهيف نودني اوناكممال كلذب كبيس
 عيلجتو اهلا عجرب يراد لكأ ًالثم تراص مث 5 ةرواشملل ْ

 يدانلا ئدنلا * ليخلا برش عضوم ئديلاو انيفأ

 مسأ ى دال 7 5 قنالاف ٠ ص داوج يا تكلا ا

 1 ناكاذا نالف نم ىذا ثالف نلاقي. ليضقت

 ديعل ناك اذا هذ اي ط يدناوهو.ه ةنم ًالضفو ١ ري

 رجح

 يدان مدتاو يلفو هك نع ةيانكوهو توصلا|

 لبيع لبالا ةيدنت 1 ىّدنلإو .روكذملا سلجلا ظ
 2 هيض 0 . دلل هلا انلبا ىذدنم اذهأ

 0 ”* 3 دش عس اً خدي 0 عذب

 أ

 : نسرعلا» نق 0 ا اللاش ردلاب ام ادا خ قايد رش لاقل .يدقا ||

 لقاعن يو اهرابكو اهراغص حارجلا يف الا نوكتال | ةءَو . ةديعب يا .توصلا د وهو .روكذملا سلجتللا

 اا دهنت: لع ةبجوا. يأ اذك ةباحس, ملل رذنو هل اه رذن

 را ليقوم كل ةينصو انتة دوا داق نم اعدم
 هللا ىفش نا لع هيك طرش ىلع ادعو ناكأم
 رانيدب قّدصتا نا لع كلوق امإو .نذن اذك يضيرم

 اعرشو رش ىا ريخب دعولا رذبإل ليقوم رذنب سيلف |

 طرا د يخ ةبرق مازتلا ةناب مدل مدس ريغ دعولا |

 اجيت إل ةريذن ةلمجا اذلولا تالإ ردو .عرشلا لصاب
 شيجلإو . ليثومعب ةنح تلعف اكةسينكلل امداخوا
 ادم ءينشلاب رونو ٠ ةعيلط يا ا ؛ءاعج انالفا

 كوادر صو

 ارد ل ةولع اردنا ارانب اللي مرذنا* هر

 ) ةناقرغ رداصم ةيخالا ةعبرالو ) ل شدو 5

 غالبا يف ةفّوخو هلواح لبق هبقإوع نم ةرّدحو ةملعا

 فيكف ريفلا ةروس يس ةنمو.رذنلاو ىرذنلا مسالاو
 رذلا ىنللا رداجو# ىرانناروزاعأ نكتذ ياذع ناك
 || رذانلا * ةبجوا انك ةسفن ىلع رذتنإو .اضعب مهضعب

 .راذنإلا ةَراّديلا دع ةكم ءاسا نم مال البو لعاف مسا
 | سدصم رذتلا * ةراذنا يا ..ةثراذن ةنع هدص لاقي|
 لانا الاول كرا لت واذن ىذا ىلانيد م اجا

 روذنلا ليقو .روذن ج شرالاي يأ رذنلاب ىضق

 رذن ةنمو ٠ كلك 1 0 هيسفن ىلع حابملا لعفلا |

 اد هالة عللا لوينرلاو ةسراا وبقت هةالمرجفلا

 0 ناك اذا 0 نالف دنع لاقي .حورجا كلتا

 هلادح ام لكريع باج رذتلا تافيرغتلا فو: لتغ هل اذحإ

 رقنلاو ةءاطلاو 8 وهو ىراصنلا صعب دنع ةنيهرلا

 لاس للفلم ولج نى كل . يراينخالا
 5 ل رح ب

 تودو 1 ردن 86 ردن راذنإلا ىعمب مسأو ردصم

 لح ممثخ نم لجو نايرعلا ريَِلاَو "دا رتب

 نابجأ 0 طا فيو راكبا

 ظ لاو 0
3 2 

 | لاقيو.ةبجوا ارذن هرذنيو ةرذدي سان لع ةودن

 كره٠ ١

 ليو هاب عطفف رماع نب فوع ةصلقملا يذ موي هيلع ْ

 ابي زاشإو فبات نمد هموق |

 رانا تارازاذا لجلال نال. قحيرذنم لكوا ةتارما |

 دوبملا دنع ريذتلاو

 قيرطب ةدابعلاو ةريسلا ةراهط هسفن ىلع بجوا نم



 هل

 أ | لدنَلا * ةفايضلا يا ةّوعدلا مَدَح ملا . ةيججملا
 دنع لدخلاو ؛ (] ذاخم َج هدوجلا وا دوعلاو ثفخا

 نوساجت ضرالا ىلع مزعملا اهيطخي ةرئاد ميزعتلا باحصا

 لع مهم مالعتسالا لجال حاورالا ء ءاعد دنع اهلخاد

 سيلا لدنملاو .هابلاب بدلا فوا .رومالا نم ٍرمأ
 | ليدنكإو ليدنملاو اًضيا لّدْيِلاو .بلصلا وعجل

 يدان 2 هريغو قّرعلا نم هب حني 0
 | ىلع ةأرملا هيقلت ن طق نم جيسا ىلع ليدنملا قلطيو

 | لدتملا 21و .لجرلا هب متعأ امبرو.هب رتسعت اهسار

 دنطاب دلب يو ل دنم ىلا بوسنموه وا روكذملا دوعلل
 تقلظا ابرو اناث ىلإ يلدا لا

 اللة يسلب د ضعبلا ماب لكلل ةيمست اينابس ىلعأ
 ةروهشملا ةيسلدنالا تاحتوملا ةنمو يَ

 نزعواكسما ةمادنو مدن مدني لعف ام ىلع مدن

 . ةيون مّدنلا ثيدحما ينو.ةهرك مث ايش لعف وا باتو ٠
 ىتمي ناسنالا بيصي ”غ مَدَنلا تافيرعتلا يف لاقأ |

 ةسااج اًمادنو ةمادانم ةمدانا# عقلي : ةنم عقو ام ن نأأ|

 ةنمالملا بلق ةمدانملا ليق.بارشلا ىلع

 . ريثك ممالك يف بلقلا نال هيدن عم بارشلا برش

 . مدت ىنعب لعف ام ىلع مّدنتو . مدني ةلعج ةمدنإو|
 *رسبت ام يا. مدا ام ذخ لاقي نسسيتارمآلا مدتنإو|
 . فيرظلا سّيكلا مَْْلا * ماّنن ج لعاف مسا مِانلا|
 | ىلع مدانملاو مدانلا ناّمْدتلا * رئألاو ردصم مدل
 ناَمْدَدلا نوكي دقو . ىانن ج ةنامدن ىثنالإو برشلا|

 باب يفر كو ةيذج بام دنكاه ملافما نمو.اًعمجأ
 | امبرو .برغلا ىلع مدانملا ةميِدتلاو ميدتلا * ميجلا|

 | ماتن ج بحاصمو قيفر لكل ليعتساف ِهبف عسوت ظ
 ةمادنلا ىلع .جيام ةمدنكاو ٠ ةمادنلا مدنلا#* م ظ

 ل ٍثدح نييبلا ثيدحلا ةنموأ

 هدرط ١ داق را امد ةهدني ربعبلا هل

 1 ةنزلا 5

 راس يفركذ كبرس هدئأ الف يهذأو كبرس هدنأ
 #* بصتنإو ماقتسا ئا بالنا هذيتسإو رمالا هدتاد+ ب

 قم نوردعلا هوا الل نيونكلا :هندلإو ةلسنلا

 ج تماصلا نم فل ًالإو لبالا نم ةّنأملإو اهوجنو معلا
 هدي دشلإو هلا رينكلا هدملا * هدن

 ثالفو .اوعفجا (ٌئوإو ) !ًوُدَّن نو دني موفلا ادن
 نرد تجرخ لبالاو .قّرفن هيثلإو . يدنلا رضح |

 . لكلاو ليتل نيب ايف تعر وا ةلخما ىلا ضمحلا
 موغلا نالفو . بسنلا يف تعزن .مارك قون ىلا ةقانلإو

 يا يدانلا مودني امو. داج ديزو .يدنلا يف معنج
 ينو .فيعصت وهو معمس ام سومافلا قو معسي ام
 هب نراك الزعل يدور اطمن اياكم 4

 كيبيك لد تيد امو ٠ دع توصلاو .
 هوم اهنيرما لالا. هلل ونلا وقت 00
 اهاعر ماليلت ترس اند اوا هكا نر لكم
 حاص ادن ةادانم هبو هادانو .ءاملا ىلا اهدر مث اليلق
 .ةرهظا هًّرسو . ةرخاف وا يدانلا يف ةسل اج انالفو .هب

 دنإو ٠ ةلرهظ نالفل قيرطلإو .ةيلعو هر <يثلإو
 نرالفو . ةتوص نسح وا ْواَطع تك ءادنا لجرلا
 ين لجرلا ىّدنتو .ايدن ةلعج هيثلإو. لضفتو سن

 اةدافتتراوتلا دامو“ يدك نمو ليالافلصطو |

 |ودانتو . يدانلا اورضحو )وعيدجا ةادتنا اودقنإو
 ةنمو . اًضعب مهضعب يدان موقلإو .يدانلا يف لوسلاجت
 ىدانتي نال هب يس ليق ةمايقلا موي يا يداننلا مويا
 .عاتجالا موي ةنال ليقو رانلا باحصإو ةنجلا باعك هيف

 يرو . دانتلا موي مكيلع فاخا ينا نسوملا ةروس فو
 ساجمو لعاف مسا يدانلا * لادلا ديدشتب داندلا

 .هيف نيعمتجت لوماد ام سلجلا وا اراه مغدحتمو موقلا |.

 ةروس قو ٠ ةيدنا جا مسالا اذه 2 لاز انته اذاف

 يدانلا لها امناو ةتريشع يا ةيدان عديلف هلل
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 صدن

 لك ىلع ةيرقو .ردانا ج ججقلا سدكو ماشلا

 ىردع لوقو .نوب ردنا ج ئردنا ابيلا ةبسنلإو بلح

 هتفاعم نم مونلك نب
 انيردنالا زودخ يقبنالو انيعصاف كنك ىهالا

 تاعاي ثالث تعبدجاف ةيرفلا لها ىلا ع 2

 .انيابابلا رحب يلع امو رخآ لاق اك ةرورضلل اه
 نرورعشالا اولاق امك نوردنا ير دنالا عمج وأ

 َنوُرَدنألاو .يجحالاو ّيرعشالا ىلا ةبسنلا يف نودجتالاو

 رار برشلا نوعمدجي ىتش ناوتف اضيا
 5 اليناَرَذ ةباوص ا ةنلاوذنا عمو. وك ل وق يا

 ظياغلا لحنا يرد تل كك

 ةدش نم طاساو جرخت يلا ل ل يذلا ةنم

 فذجب رودنملا لول اق اهّبرو . مط نا ريغنم بصعلا

20 

 . ”يناّردنا تت

2 

 رو دلو“

 ةنم يا ةلصلا
- 2 6 

 لاقي دقو . وب ةدعط لد ابل :

 دي ضرالا هب سدنو. .هلجرب ةسدن

 هب رح ّنظلا هيلع

 * 0 000 1 مالغلا س دنو.. و 22 يظ

 0 ول تاجلالاب ةزبان و ١ ةنعاط 0

 3 -2آآأ "ع

 س دنتق ضرالا هببنماأدنل اقيدّسادن عواطم سددنتو

 ر

 و ةاكقورطلا ل نعو٠ 0 ىلع هدي

 ابكت طرازات ةرئلتولا لل كالا
 000 عيال فيي م اهلك يقل اه

 00 |وزياتت -- نظف

 55 فق مث 0-1 7 تل ترا

 |*« 3 قداي ىضرت ةقانلا'سودتلا * مهلا رسكف
 ا .ودنللاو . ةفيفخلا ١ ارا نت ادنملا |

 . ةنع ثحب اشدنو اشد شدني ءىش الإ نحف شحن

 ةفدن نطنلاو
 ا صدت ةنيع يع

 2 شاب صدت كا نم جر

1 

 داكو ت
 ا

*<« 5-2 

 | هام س ذندو ح 0 ىلع هلي عضصوخ عقوذ ”ةعرص يأ

1 

 مدل ا يلوح رالا7 1 ركاطلو

 صدنا * اهيف ام جرخن تريْغ ضد ل ةنبل
 ةاعرلا ةأرملا صاتنملا * *جرختسا ةصدنتسإو ةنم 2

 لازيال لجرلاو ةفينخلا ةشايطلإو ةيذبلاو ةاقمحإو
 ضصيدام جّرشب رهيظبو نوهركب اهب موق لأ طي

 ماثللا قالخا عنا اًءادنإ لجرلا عدنا - عدن
 3 برتعلاو٠ هعبصأب 1 ا عد

 ةنعط مالكلاو ا مهاس انالف رالف . ةنغدل

 ع 11 تغّدن ده غدد لوهجلا ىلع ٌئيصلا | غو
 هب غدنإو . ةلزاغ ةغدانم هغدانو . نيم | هيلع تّرذا
 غدلاو غْتلا * ةينخ كعف لجرلا غدتنإو .كس
 ةدتلا + ةفيحصت ةلمبلا تيعلابو . ئزبلا رتعسلا
 خرااب ناعطلا َْدْلا * رفظلا رخا يف ضايبلا

 ةغسنملاو ةغدنلا ةغدتْلِإو . مالكلاو
 ةبادلإو.فدنلاب وص اند فدي قظنلا ف دن

 الرد نبسلاو كاهدبا خبر اتعرلا اَناَمَدبو اند
 بلاحإو . برض دوعل ابو.ةلكا ماعطلاو .اهتنسل اب هللا ٠

 | تمر جلابو.تفطن رطملاب ةامملاو .هعبصاب ةّرصلارطق
 || لام لجرلا فقدنا * انينع اهقاس ةبادلا بالفو.هب
 + انينع ابقاس ةبادلإو .ةغلوا بلكلإو . دوعلا توص ىلا

 ةقذنلا +ةقاتنلا ةمعنصو نطقلا ف دني يذلا فاّدنلا
 || فدتملا * فودنملا فيدتلا * نبللا نم ليلفلا
 [قرإل رولا ام ىرطي ك1 ارتاح 0

 أرفلاو ةرفسلا نم زبختإو .ةلقن لدن ةلدني ةلدن
 ةبذج يثلإو ٠ ةلوانتو'ًالْمَك هقكب ةفرغ ةلجلا نم
 يتزف عادلا لوقا ةنمو .ةعرسب ةفطخو ةسانخإو

 ” اراب ارثئلا نم اهيل ارادلاو .بلاعتلا َلدنل املا
 ْ [ليدنملاب ل ديت #«تنعوأل لد هدي تلذنو .هب حر

 || لت لاقيو .لدنم ئاسكلا ر 35 أو. كب حن و

 ل ل + هب "معو #1 هدش اذا لاكدعو ليها [ت

 |/لانلاب لّذَتلا ىنعمب ةلمعتست ةماعلإو خسولإو ردصم | اض

1 

 ا



 رد 0-5

 يف ةغل يلا . نوط نم ةيبظعلا ةمك الإ عجرم الار | انما فيتا رضقإلا اال ناكل ال نيبلا] ْ
 دنا جال انج الإ نوكي الو لثملاو روكذملا دوعلل دنلا | عّجونملاو | هيلع عنا ال ١ ددعو لوعنم منا بودتكإوأ |

 ةئالف ذِي يف لاني اين هلام ياك انت لاقي | ىهوا بخ ةسملا ةآيقنلاو نييلوصالا دنعو. إو وا ايبشنم ا
 يا د بليا  ددكل 7 نالفدن ل اتيالو !لشلا 3+ 0 نتسلالا تابجاواإو ضئارنلا ىلع دئازلا| |

 ثوم ةديِدتْلا + ةكددن جديلا ديلا * ةقرفتم| نوكيو عراشلا رظن يف هكرت ىلع اجار نوكي يذلا
 لاق .ريظن يا ةديدن هلام لاقبو .دئادن ج ديدتلا | ةلصلا تق ذُخ هيلا تودنملا لصالاو ٠ اًرئاج ”كرت

 ديبل ماك

 يتديد: ٌيردنسلا نوكي اليكأ لوق 4 ةنمو ليق .ةعّسو احدت هحدني يثلا جدن
 اعاع اًمومع اًمإوقا لعجإو م هيحدنت الف كليذ نارا عمج دق ةشئاعل ةيلس ما

 اوقّرنت يا ديدانتو ديدانا اوبهذ * ٌرعاش ٌيردنسلاو ,ةلوق ثداراو قرصببلا ىلا ك حورخب ليذلا يعسوتال يا| ظ

 رهجو لك يف |يف معلا تحّدنت * َنِجْرت الو ّنكتويب هس نرقوأ
 فوج ا اني يحيا أ ةنطيلا نم تعسنإو تدّدبت ا

 مسالاو ةدوجو ّلق *يثلاو .رهظف هآيشأ نموا هيث | ضرالا نه عمنا امو ةعسلإو ةئثكلا حلاو حّدتلا
 مظعلاو . جرخ هموق نم ٌنالف ردنو .ةردنلاو ةردنلا | نم هارت هيشلإو لقنلا جدنلاو٠ جادنا ج لبجما دنس
 ترهيظ ةرجثل و .ةقرو جرخ تابنلإو لازيعمرم يب يال را عسنا ام ةحْدلاو ةَْدَنلا * ديعب

 .تام ٌنالفو .فضخ لجرلاو .تّرضخا وا اهتصوخ 23 ضرالا نم عسّنأ ام ةَحْودَلإو حدتملاو .زوانملا

 78 مالكلا ردنو . برج «ينلاو.مّدقن لضف يفو | فس هود حدتنم رمالا اذنه نع كل لاقي

 نم ردنا لاقي .ةطقسا ًءيغلا ردنإو . داج و صم | بذكلا نع ةحودنإ ضيراعملا يف نال اقيو. ةحفو
 ظعلار دنو .اهر دناف فيسل اب هنيبيرضو .اذكب اسجل جون هللا

 هيا ادرج "511 ماتم هعضوم نم ةلازا بكار لوقي ةنموا م دص اهينب طا 00
 فلاخي مل نإو ةدوجو ٌلقام لكلا نمو لعاف مسا خّدنتو ٠ وب هانم دصيا لحاسلا بكرملا انخدنارجبا|

 .زربو ةنم جرخ ام لبجلا نمو دش اموا.سايقلا | ليلفلا ىتئاملا خَدْنألا + هدنع سيل اب عّبشت لجرلا
 ةردانلا * مايالا نبي اهف يا اًردان الا كلذ نوكيالو | ىا شل ١ نم هل ليق امب ىلابي ال نم ختملإو . مالكلا

 جرخو دش ام مالكلا ردإونو .ردإون جردانلا ثنّوم لاق اب
 خ*+رصعلا ديحو يا نايزلا ةردان وهو .رومجا نع ادادنو م أددو ايدو 5 ثني ريعبلا دن ْ

 *ردصملابففصو .ردان يل د تو لانس ردغللا حّرص نوالفب ددن اًدراش ههجو ىلع بهذو رفنأ

 يقو ىَرَدَن ةتيقل لاقي ةنمو . ليلقلا ردانلا ىَرَدتلا | .سانلا نيب ةعيشو ةرهشا ءيشل ايو. عيفلاةعمسإو هبويعب

 ال نيب يا . ىرَدَتلا يفو ىَرَدَلاَو ىَرَدت | ادادنا لبالا دنإو . ةفل اخ ةّدانم هدانو. اهفّرف لبالاوأ
 تم هل اهنجرخا يا .ىَرّبت لام ةتدنلو اًمادالا ةنمو ٠ وقّرفتو !ورفانتو !وفل اخت اًداغت طوذانتو ٠ اقف
 يف دجوت بهذلا نم ةعطقلا مسأو 5 ١ + هلام . ضب نع مضي عب يأ دانتلا موي نموملا ةروس يف

 يفو ردن الا كلذ نوكبالو لجعل اب ةفضخلإو ندعملا | ٠ لعاقمسا نادل *هادنلا ن نم فيفتلاب دانلا مي ٌقرُقو

 لها ةفلي رديبلارَدْثألا # مايالا نيب اهف يا ةرذتلا رويعلا وا هير _ لا قزر يا دان هل قلل
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 بنادي

 ثوزنعلا ظرانلا بوأي . تح هلعفاال موتك هوأ
 وجا وهلال نوع بعل امنع: لجرلا

 الفو .ايعا اخت معي لجرلا مخنو ٠ يخانوبف .هانغلا|

 أ دع ةتماذغلا ىرواوغناو 1 عفدامتو امن
 * ىعمو أن 5 ةعانمل اك ةَادغل | مخ 0

 نسحلإو ةماخل | |و ولا مْ
 هقيوق ران لجرلا نخح

 اننا ولو جاهلا لاق .تكرب لبالا وقت + ايكرأ

 2 ور ارت معمجأ
 اا ًالارتبلا يف لوحلا هبش قّيناخْلا - ىنخن |

 قوت دحإاولا راغضأ

 اع ظعتو رختنا ( ٌّيواو ) وَ وحب لجرلا اخن |[
 7 ةاتغو .هخدم انالفو . كلذكلوهجملا ىلع تشو
 اغا ءاخغإو ديت اع # ةداوم وا ةشّرحو ةارغا اذك ظ

 ىنتلإو.ةتوخن ثداز ةاخنا لجرلا ىخنإو.ةدّلوم وا..ارغا|

 ةساكلإو ةمظعلا هَذا + ريكو مّظعت تا لجرلا|

ْ 0 

 ذلا رجلا نم ( 52 نزوب ) شرخ

 وحج لتاقملا ثيبخلا وهوا 0 2

 شرأ)
 دياب ةآذب هيف باوصلاو أ .ةعرك اذ ادني ادن |

 ١ رانلا يف مداقلا هللا ًادنو .ةيجينا لافلاو ةدحوملا |

 ةفوخ انالفو ٠ ويبعاا لغم ءئدتلا مسالاو. ف ةنفدأ|

 »+ اهابع لإ .علط مهلعو ٠ ٠ ضرالا هب برضو هرعذوأ |

 ىلا ملا ُّق ةروحماو < رف سوق فتكلا نزوب ئدتلا |

 ملا لج ةيرطلا دا دا اكولط را قلمنلا وذ 0

 ىَنَي ةجْرَدلاإَو سرفلا نم ةّرسلا قوف انو هنولل ةفل اخلا|
 .اهريغ دلو لع تفطع اذا للحم مث ةقافلا ن ناروخ اهنأ
 ةهذتلا لثم لاملا نم ةثكلاو 2 خئدتلا ةآدنلاو هدا

 ا ا دنا ٠ ريتلا لوخ ةلاطإو ا ةرادو ةهذنلاو

 0 ج تبنلا نم ةقرننملا عطقلا نم ةدحإو جن "مضل ||

 ةعئترو اعد ابدت ةبدعي نماللوترمالا ىلا يان ||

 1 ار اولا ]مرق اود كيلع 1 هب ماينلل |

 | لبالع هان «يثلاو

 با لذ

 ةنمو ٠ هادا مسالاو هيلا بودنم رمالإو تبودنمأ

 كنكل و هيلا بودنملا لصالاو عرشلا ِ بودنملا

 .هاعدلا بدنلا لصاو: ىنعملا مهل 4 ةنم ةلصلا تفذح |

 ةاعادل اكوبف ةساخع دّدعو ءاكب تيما رالف بدنو

 يقو بدان وهف ةعمس ةناكهنساعم ديدعت ىلع لبقي ةنال

 ابدس حرجا باذنو. بدإون جيذتلا مسالاو ةبدان

 اًبودو يد 5 رهظلاو . ةقيدت ثياص يد

 ثدي لجرلا بعدو نسي كاوا: ةبو هيف تراص

 حرم او .ةتبدن تباص حرجلا بدنا *اَبْدَت راص ةباَدَ

 ةيدتإو . اهب رطاخ ةسفنبو ةسفن ٌنالفو . هيف رنا اًنألف

 اع *مزال .باجاف هل ةاعد يا ةلوه بدتااف رمال ٠ ع ا

 يا .هليبس يف جرخ نال هللا بدقا ثيدحلا ةنمو

 هباوثب عراس وا هل لّثكتو نمض وا هنارنغ ىلا ةباجا

 نا محإو ىّنح يا ًالضنت بجواوا ِهئازج نسحو
 .همالك يف ةضراع نالفل ٌنالف بدتنإو . كلذ ةلزغب

 ارا رطلشو ققنءام ىلا :ت رضا مدخن لوقت برعلإو
 يشل (رادبمبل اعدت + ةبابنالا ولعن "نما وحلم | ئ

 فخ اهيلا بدن اذا ةنال 0

 بودن جا لئانعتلا ىلا عدلا وب ليقو .اب مدل
 ةيدنلاو. ظيشن ٍضام يات قت ضرر وو“ 2 كو

 اوك جاََشَ يا ابدي انيتمر لاقي. قولو زادتمم | نأ

 مهب لاقي . يرلل نوبدتني مغال ناهرلا يف رطتحلإو
 |حرجلا رثا ضيا بَدَتلإو . بادنا ج رطخ ئأثسدت

 روي يا انك موي ابد موقو ٠ حرجا نع عفتري مل اذا
 رثإو ٍبدَنلا ثنّومو ةّرللا ةَبْدَتْلا * يرلل انئادتبا
 .بودنو بادنإو بدت جداجلا ىلع يتابلا حرجا

 ةلاح ىلع تبنتال يقل ١ ٌثفخو رفاخ لك نم ةبدنلإو
 | اييضخ_ي ل: بن قرح رم اك مسا ةبدنلاو:ةلطنإو
 عجوتي وا هيلع منتي يذلا مسالا يف ةاحنل ا دنع يدنا

 ابدت * هارهظإو وحنو انيز ايوحت او وا اي ظنلب ةنم
 رميا قرم بذتملا بابو .٠ بدانم ج ثيملا بدن



 انزمو ربكلا اهددخ صخان را
 | وعي ظاخلو مهلعأر ارط اطنم ظخ مهلا طخن

 حدو نالفلعو .ةنشو هب عمس اطيخت نالفبو.هامروفنا|
 طل | * امر وقنا نم طاخملإو.ةهبشا ةطغنلإو .ربكتو |
 ياض ضدنا اذاف ةيشملا يف يذلا هالإو عال

 طخل | ْيا يردا أم لاقي .سانلا طْقَتل او اًضيا طخنل اوأ
 ةلاطب دلو ةعاجش حامرل اب ؛ نوبعاللا طلو .وه |

 اهاجو مث 3 عزل ةاشلاو .ّرقا ع عني ىقحي يل عن ا

 نيكسلاب زواج ةميبذلإو . بلقلا مد جرخيل اهرحن يفأ|

 دوعلا عخنو . هب اريبخ ناك املع رمالإو .هل امصلخا]
 . ةنعاتش ثىر لجرلا مَع د هاا هيف ىرج اع عنج |

 خدي تاع وا رب فال 1

 فوج ةيس ضييالا طا ةئم - م

 يبسنو رظعلا شن ا 2 ا 00007 امنا . مسجلا |

 قا هلا ةعالا ان ع 2 ج ةدودل اب روكذملا طفلا

 ْ كلا ةَنْم بعشتلو غامدلا نب

 . بارحل ا عت مل موت م ةناكو مف عت | دنع داوملاو

 حلا دع نيالا مدق اذكش- 2ك

 | ليضفت, مما عخخألا 0# مغ | ميهربأ مومو ججذم نم

 ءامسالا عخنأ ن نأ 0 هيلعو .ربقالاو لذالا ىنعم

 علو .كالمالا كلام مساب لجرلا ستي نا هللا دنع

 .ةيادو . نطاب نم سارلإو قنعلا نيب ةهتثلا لصفم
 جذلا دنع اهعافت لبطأ 1 حول

 در

 دييلاعلا سَنَنلا وا طخماذا فنالإت وص وا ساطعل اب
 ج ةففحلا فاتقلا دب هين ثوص زثك لجرلا فخ

 فيك ا * لبجلا سار يف ةدهوو ةّرلا ةزعل | + ةنخنأ

 قيقدلإو . هرانخإو ةافص ال ةلذغي <يثلا لحن

 | ةيصنل ا. دولا اًنالفو . اهعانغ باصاف يذلا ىهتنم

 مابا نم موشيخما نم جرخج ام وأ ردصلا نم جرخي ام

 |هاخما جرخم نم هقلح نم ناسنالا ةجرخي ام وه ليقو
 ةلخغ ١ ريغصت ةايخلا ريا نم برض اضيا لختلو 51 ةليبق

 لغ

 ةي قدولاو جلا باع او .ةتلاخت لازإو ةلبرغ

 النيوع لوقسشتلو . امصلخا ن اليل ةوعصنل لاو دولا

 يرازنلا يئاونلا

 هنا جوبضصنل | ىسفن هل تاغ

 داتحالا 2 دئادشلا 0

 ةلخقنإو «يشلا الف لخغتو . ةّبح يا قدولاو
 ىدو . لعاف مسا لخانلا ++ ةلضفا ذذإو هرادخإ

 ينص هسا لن ام ةلاخلا + كحان يا.رْدّصلا لخان

 ةرشق و لقي ام لخنلا يف يتب امو ليرغ وا
 +« ثم دالا اهلكايالو نما |ورشقل اب جرخت

 ةقزالا يف بارتلا لب يذلاو ةغلابأل 0 لاختا

 * شّقملاو لوصملا هيو سانلا نم طقس ام بلطل

 وذ ليوط 0 قاس هل 6 زدصم لقلا

 ةحيلر وغلط نم حك و ناسنالا رعشك فيل الغ وردتع

 مساللؤقلاوا لَ ج لدغ ةتدحإو ثكويو زكري يل
 ةنيب ممج لكو حابصملا يس لاق . لت مجال عج

 زاجتا لهاف تّكسلا تبا لاق هاطا ةدحإو نيبو

 خلا يورسبلا ينوزبتلا يف نولوقبف ةرثكأ نوني
 0 لفت نولوقي نوركذي مو دجن لهاورقبلا ثو ٠

 . كلذ يففالئخاال متاحوبا لاق. ةشوف ليلا امإو

 لقا لون
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 35 535 وب ةشسد

 يدعسلاو يدعجلا لي فناو( ةيصناو ةعيبطلاو

 لمت ام لّصتملاو لصتملاكل كلو لكلا * نازجار
 زسكلا سايقلإو مضل اب تدرو يت اردإونلا نمؤهو ؛هب
 لك عل زعاشو لوعفم مسا لاو . خام جذل هنال

 ليق.انبا يا. للا ةنوايا قل ةلعفإاال لذملا ةنثو
 . هربخ ضمخ مث سبح ةدّرجتلا هنأ ماب دايس

 .لثملاوب بف اهتم دعي ملفويرطيف هلسرا هنا ليقوا
 رعاشلا لاقأ

 ابصلا عماطلا عيطي ىتح براقل

 لعل بابا م م ىف داب ت تف



 سم

 .سافنلا ل سنع اهسب ركل سخنو. رعبا أذ ا ارو رغ رذفبو رففي سرفلاو 02اار غ
 2 ا دنا رع فا يف توصلاوا ا

 دو "لاو عار :كادعل ةكلدو أهرخم يف هدي لخدا

 <يثلا هللاو. ةملك هر + تّنتو لب اَرخَخ ري * و

 يذلاوا تيننملا يلابلاو لعاف مسار خانلا *رخي ةلعج

 دل مايل تل

 ثوم ةرخخادلا # دحا يا: رخان رادل اب امو .ٌرم ج

 + ةبنث اهيف يتلا ةفوجلاوا ةيلابلا ماظعلا نمورخانلا|

 لاقي . تّتفحلا ييلابلا را * ةغل ايدل ل اعف راختل
 لاو فنالأ ن نم ةّرختلا + ةرخت ”ماظعو رح مظع

 رخخ ج ةتبنرا وا نيرفملا تروي ام' ةقرخ وأ ةتمّدتم

 يتلا قولا نم را * اهبوبه ةّدش حيرلا نم ةرختل او
 + كلدو اهرغم يف ديلا ل اخدا يا رَْلا ىلع الاّ دنال
 كيرلا 0 | # فنالاب ,توصلإو ردصم ريا
 عساولا يَ لا + * ةروات ج فيعضلاو نابهتإو ربكتلا

 رخا]و ناو نع خلا« 0

 .ريغلا م ةلصاو ةبقث 59 فنالا رولإو رفتملاو

 لاق .ريخانمو رخام كر راكم لوقن ةماعلإو

 ارش طبات
 لّوح شاع امرهدلا عيزق كاذف

 رغم شاج الغم ةنم دس اذا

 اذهو هيلع ىّيضملا بوركللل لثم كفغم ةنم دس اذا ةلوق

 خت راقم .ةأرمإو ٠ قاتخإو قنخحلا هيف ليتعتشا امك
 ”ةنونجم اهناك عاها دنع

 يف ثلا بورا + اهبقث عرجشل ا حدانلا برخغ

 بيراختل او: 00 لك غيل بقدلا وا ريكا
 ما * اهف لسعلا للا محتل عيشلا نم ةأسملا بَل

 بيراخن اهيف راسو تيب ةبر رو ةبر“ ةرجش

 ةعجوا ةيلكب و. اهب ا ٍََغ ”مزخنب ةديدحي هر

 اهب

 افرح رح اما اهو مشيا هيادلا"َنَحغ
 نيسخان هودرط ةوسختو .تجابف .موحنو ردوعب اهبنجوا

 50 دلا عاّبيو ةغل ابللل لاف سال

 ذ ةيحل صختاو: ًضخان خان اباعج زوجتلا ربكلا

 صخن

 |ناردغلا تسخانت * لق لوهجلا ىلع ةيحل سنو ار
 || رخالا سخني دحإولا نراك ضعب يف اهضعب بص د

 || ريعبلا طبا يف طغاضو لعاف مسا سخانلا * ةعفديو

 يترعاج تحن ةرئادو ٌباشلا لءولاو ِهِبنَذ دنع برجو

 | بت ةبيدخ سال * هركتو . نيلئانلا ىلا سرفلا
 عسنا يتلا ةركبلا نم عستملا بهئلارقلتو اهطسو يف
 ها ةساخنل او . ساخنل ١ ةساخل | * روحا لكا نم اهبقث
 كلا ناسا ىيقزلاو ضامدلا ع سا

 يا رةسخغر نباوهو . 1 دا

 عضوم سيعل ١ + بالا لعولا سوت | * رينز نبا
 0 الكا برم اهل عسب نكبلاو ناطبلا

 ةيقخلا كلو عملا بقثلا لو اهطسو يف ةبيَشْخ

 دن اًيارعا ت تاو حاصلا فو. رم كة ساخو ساخن

 يعبصأ تعضوف سيف 2 ةتركبو يقتسي وهو مين ين نم
 احلا ةنم فّرعنا نا تدرإو اذه ام تلقف ساخنل | ىلع

 لاك ذك سيلا تلتف ةيجم ادع ناب لاقفا ناو
 زاعلا تبل ةّسيختلا + احن اهساحن ةركبو رعاشلا
 سختلا # ٍضماحاو ولحلا اذكو امهيب طاخم ةججنل إو

 راو د نحال
 سخانلا ءادب تاصم

 .اديدش اهتاه ةّبادلإو ٠ ةئح امنت ةفخي ةفقف
 هيشلإو . ٌهرشق دوعلاو . هاذا انالفو . ةكّرح ةيثلإو

 ناو!( ةعرحوتالوصلا وا ) ةثدخو ةتوافن ذخا

 | شوفصوهف لززه لوهيجلا ىلع شو اع شب لجرلا

 || يا سون رييعبو . لوعفم مسأ س

 | الاخ رتل يفلا ضينو . نوف قو
 ا اليلأب ردصب شقا < .هيلإ كرش انك ىلا لقت

 كا

 ٠ هللا ةدنع اضن ميو ضني لجرلا ص
 صخنا + بهذ اصتغ صخب ةيحل صخنو ٠ لِزهو



 لذّرلاو باختنالا * > بَ ج لنملا بهاذ ا

 هلزالا للا ا نع ةرابع تاّيالاب ا كلذ

 باتل .رشبلا يفي نم ضعبلا كالو ضعبلا صالخب ابنعب نيقثإو لايع تاذو
 بتقإو ٠ هك راح الا ينحل : تايتلاو بيلا نايل ]مما راج ان يح

 برشا تملا يك إو لدجلا يحال ناسا ىرانجلا | , بتر : مطالع تارا يفاايدي سل
 .لوزجلا ملا بهاذلاو هل دائفال نابجلإو لوعنممسا| تارجت يوذ نمس نم ني

 ةيهاذلا ةنابجلا ةلزملا ةييوكتل ]و نول ا اهنمس كرت نم تاليولا اط تناكف

 يفاعملا يتابو عزنلا ةداملا هذه يف ىنعملا لضإو.لقعلا| تائب ريغب ارنص اهتعجزو

 ذخا ”رالفو . ةخقثو هرقن انت هلي رئاطلا تن يتالعف نم كتفلاو اهنمس ىلع

 ةاصقتسا لوقلاو . نيترمت وأ ةرق ءاعولا نم هللا ميغ ينب لجر اجيوأ ٠ اردب دهشو تاّوخ مسا مثأ| ٠
 غي مدطصا ليسلاو. امباباقايغ هر 1 لاقف

 رت م دل تآّوصو يداولا دنس يصل ادع اذا اهودعف مهم نييغلا هير سانا.

 دعب نال نااكلاو هيثلا جنا + تناص تسالإو | + ةييفتم يا وش لبا لاقي . ةّيضتملا لبالا نم يلا
 ليم اذا كلا جرخي قيقر دبز يي ١ * ةبالصأ يا. عراوفلا ةّيحَت نالف لاقي. .فدطإو دصقلا ةّيلا

 جاحجتلا يف لاق. لوالا ةدبز جرخيام دعب ريعب ىلع| ةيقاسلاقيرطو يونلملا ليسملا هاا + ويهتت دئادغلا
 ةنحص ام يرداالو لاق مي مدقنب ةجشأ ١ لاقيو | لوسيل تيذلا. هادعبلا موقلا ةاَحخملا لهو رجحانم ج
 اهقاس لبالاع: اقنع اريسراس ات لجل غ نم ماننسلا ةهيظعلاو ةمخل ١ نسونلا هالو :بزاقاب
 . كزربتل 10 خا لاق اهفغو لبالاب 2 اديدش 1 لبالا

 ألا ةَحاتلا + ةأطأطلا ىنعب جل لمعتست ةماعلإو ءيشلا نالفو . تّضع ابنت بخت ةلمدلا تبن. ||

 طاس 100 قّصملا دنع خاتتلبالاو ردصم اولا | اهبخي ةأرلا بحنو . ةدلوم هذه وا.ةنبخن ذخإو هكزن ظ
 ما هللا دج يلا * 4 .خاخنا ج ليوط * نب أب بكي بخغو. ةنم عونوه وأ اهماجاهبتنيوأ

 8 ولا ف تا رمحاو لمإوعلا رقبلإو | .دض عاجش لوب ءاجو نابج دلوب هاج لجرلا بخنا

 نمو ِهلطأب نم هدح ملعب ل ام ريدا نمو نول اجو ًينلا بختنإو. ةبخغل ا نم يناثلاو بوذا نم لوالاف

 دعب هسفنل ارانيد قدصملا ذخاي نإو فينختار طا * عماجت ن نأ تيلط ةآرملا تيزفتسا او٠ هرانخإو ةءزتنا

 . ضيا ةحترانيدلا كلذ مسإو ةقدصلا ذخا نم مغارف تسالاو داى فداعزتمةناكة ل دأ ىقالن ابحاوردصمبغللا

 دجرمجا ةئلقم ةغئل او : ةاعرلاو لماوملارقبلا أضيأ ة ةحئلو ةهصل لجرلا اهيرشي هريغو:ريخلا نم ةميظعلا ةبرشلاوأ |
 اخ ج هيل ١ ديلا خفف ردكب بيلا بتل و بكل او . مريشعو ا ِهِهَبخ

 ىلع اسير يا ةاّدخان راص ليلا دب ذخن |ةّيعلا + نابجلا اميف بلا دب دهتو رسكت عنب ثلا
 ةذخاّىَتلا ةدحإو ةاّدخاَتْلا * اهنم ٌقتشم وهو . نفسلا | ءيش لكن م رانخملا ةَيغل و ةبلو: نابجلإو تسالاو رمل

 ءادحان ةبرعم ٠ مدالكو ىلا ا مو .مرابخ يس يا هباعصا بنت يفاج لاقي ٠ .بحت ج

 ةيسرافلاب بيلا * تسلا وتلا 3 *. وابا اغيل ةبثل ]و



 _حخ مل
 رعاشلا لوقك اذهو ةنم ةيحان لاختالا د ّغ ا حرتساوا كرم د « بمانلا تسلا

 كد احو ناقربز حلل هاحت ْ 2 'اوهو ةقرسلا نم ”مسق ء ةارعشلا دنع

 لع كلبق ماوقالل ضرالا فو |ىهوأ 2 2 ايضو مغ رغب لجرلا رت 8

 [نيكلاونل> ىللعو :ربفلا ةيحان يف تيل اذه ريص ين اننا ىلع رمتنا + ترص دهنلاو .ةقوف وا ريحزا اك

 |١ اة ةضووح تازطو» ديدعا اين هل ّيقتو . ضرع | زوالا ةقلخ ىلع رمحا رئاط مالا دج هيلع مزتعا اذكو
 ريعبلاو هل ضرعو .ديدعا هلو .هدصق ةامتلا ءاحتنإو | تيبلا دارا اذاو ناربطلا يف اجاوزاو اًداحا وكي
 مسا يجانلا *# ىجنا لثم مرسي ىلع هريس يف ديدعا | ليخل و ميغل ارينكلا ١ ماكل ا ++ ةَماحن ةدحاولا اوفر عمتجا

 لعاف طاش ةيحانلا * ةاحش جوملا ٍلع بحاصو لعاف | كلنا نيرذو ادنيالاو هل امن زتكهنم كلط اذا ةنال

 يا اهتوحن كنال ةلوعفم ىنعم اجل ! اك بناجلاو | تلخد معلص هلوقل هللا دبع نب معن 1ع كسلا |
 ةهجلاو قيرطلا وتلا + رجاونو تايحان جامدصق |ةينل ل ليو ةلعس يا معن ند ةَيَحَغ تعمسف ةنجملا

 |. اهسإو افرظ نوكي دصنلاو لّثلاو رادنملاو بناكلاوا ةمحلل ا + نع يف نك ”من مل يف ةيدعس ةغل ري * مالا[
 هبا وجني ملكملا نار جرم مالك بارعال و ك1 ةنموا ميقا ديد لا ديدعتو عت ةردكب يلا + ةلعسلا

 ا يو 5 داخل ج ابيكرتو أدار ذا ممالك جاهتم| |نونلا حك احلا نوكسو كوالا قولا © ُنَش
 ايبارعا كلا رخإوا لاوحا اهب فرعي لوصاب ملعومتل |١ ١ [لديحي ةيرازلا عمجإو نانثالا هب ىنعي ريمخ ةربخالا

 كرم وان ناك ادرنم عوضوملا ظنللا هعوضومو. .ةلتبو| كرَحو اهظنل ريغنم 0 مضلا ىلع ينبم مهتفن)

 رادتقالاو فيلأنلا يف إطخلا قعر ازتخ الا نس نحمل | ةحاستجلا :لعأ لدي نال 5 ضو د ةاقيلال ةرخآ
  ايوَحح مي 5 اذه بحاصو . هب ماهفالاو دمه ىلع نمواولإو !ولعف وحن واولا مهيلع ل دن نيرمضملا ةعاججو

 ل 2 نم اهيحتو اهيف هاحنا نوكسب نويت انحن وأ نب لوقت ةماعلإو ةيضلا سنج

 يضمدلإو ةدعرلا ةكوشلا 7 دْزَألا نم ةعاج وت ونبو ا يف ةتوص ددرت غن لجرلا 2

 | ينلاو. د ياي ) احن احتيو هيغب نبللا ىث عج ىنب لارا تهت عاقب ذر هدر انالف و
 | يا . ايغت ىتتف ةيغت هان * ةلاما هيلا هرصبو .ةلازا م خل مهنال م الا ةاليخلا غلا

 ىلعو ٠ هب ةّض ةغا الملا ل ى او . لازف ةلازا | ريغ ا ات ةالوه ساسالا يف لاق.” < هدرفم||

 ارمألا ف. ىو. هيلع لبقا اوشا ابغشيشاا وز نالف نع سشنل انام فَ ريغ ةجاججو مزن

 ةاجانلإو ةيحانلا * هيلع دينعا ءيشلا ٍقو.دج مقا ةَّرملا ةحتوش 1 د ةنع سفنلا اكطأ انا آم يأ: انك |

 ييدلاو تت ا 2+ عا يا تو اماما 0

 قا لججت راك ةّرجنو ةطاخي نمسا ناكام وأ قزلا | هدصق ( راو ) او هاو هو 2 يثلا اَخ

 لصتلا ضيرع مو بّطّرلا نم عونو ضخ نبل ٠ هدر هيلا هرصب اخنو ٠ هدصق دصق يا هوغ انو

 تاذ نم لغشا مهاثما نمو. هان الوعر لانا ج . هسوق يف ىنحناوا ويش دحا ىلع ل اموعي لجرلا احنو

 نمسلا عيبت تناك هللا ميت نرم ةآرما فو . نييحنل || كلزعو ةفرص ةيجت هغضوم نع ماك +ةقرص ةنع انالقوأ|

 اهحواسف ٌيراصنالا ريبج نب تاّرخ اهاناف ةيلهاجلا يف |ةلصا اذه هرسبا ّظ هريس يف ديلعأ اغا ريعبلا ناو

 ” يووم زطنا ىحركسآ لات نرليناّيع لخ أ نالف ىلع ٌنالف دي 113 نالز اهايتتلا راص مث

 ايوا ايدي لغش الف ويكسما اط لاقو رخآ لح | يف هرصب لعج ةتقيقحو .ةلدع ةنع ةرصبو.لبقا ابرض
01 

 هي

0 



 فخ

 نالفلو "9 دل ل "وف صخت ةنانلا تضع

 تاك لعاف مسا صحانلا دع ةنع ه1 7-6 وقح أ

 نانالن صحانلاو ردصم صقل! + لم احلا 0 ١

 1 قو. ةوفشو ليت لضا صا ١

 باعجا ىلبق . لبجلا صم باعت عم تلا ظ
 الا نم صوختلا * هريغو 3 0 م صغل

 يا اوا نمسا ةنيدعلا ةقانلاو نيلآلو الل دل 0
 ةقانلا صيع 0 صئاخن ج لوحلا نم نكلدلا ابعنم ا

 ةقيقدلا ةليوطلا ةأرملا صاخخخلا + نمسلا ةديدشلا||
 < انالفو . ةرشق أضن ةضغيو ةضخب ملام |

 كني ذخا مظعلاو ٠ 1 نانسلإو ل يق هم + هيلعأ

 الف ضنخو حرك اضم ضني لجرلا ضحنو |
 ىلع لجرلا قد هن ذب محل رثك ةَّصاّخ ضخ

 ضحنن إو .ةمحل لذا مضعلا ضخغنا # ل لوهجلا ْ

 ضملا * ةيجل صقنو ةمحل لق لوهجلا لع, لجرلا

 ا 6 * ذخغلا مكة 0

 1 ا -- ندبلا رخ ريكلا نصرا

 ج ضيتلاا ثنّوم ةضرخل ا * ىقرملا ةنسالا نموركَض

 نينكلاو ملا ليللاو لوعفم ما ضو لا

 لئاسلاٌرالفو - اريفز رفز ليت طيب ليلا طك

 تاص ايتو اًطخت سرفلإو . ةلاسملا دنع جز اًطخت

 *«.ةيوشي رجح برض دنع سنت راصفلإو .ةايعالا نم

 درت اطاغلا # اكيرش نمو لعاف مسأ طحانلا

 رود. يف ةادو ةّرملا ةَطقلا * طال او ردصم طا
 نم طا # طاّخل او ردصم طْيتلا * لبالإو ليخما
 ةلملكدي ةباضاا ةظرحلاو لي

 ىالزه فا فيغي فحنو في لجرلا فن

 ةلعج ةنحنا # ًالازهال ةفاذ محلا ليلق اًقيضق راص
 | هلع ا فاحت ج ةَقاَحل | وذ فيلا * افي

 نم| *رّيكمملا طال ار هظي نا ريغ نم ردصلا يف كلا

 لخغ

 فيغلا فوخاا # مخرت ريغصت ديلا خه ةأعو
 مزاللا ن 0 هلاتبل نفاذ ريش ىلع

 لب لحنوأ لح لخنو ليو لعب مسج ل

 بهذو ماس و معو يبو رصف باب نم ع

 لحن لاقيو ٠ لوو لجان وهف رفس وأ ضرم نم
 هاطعا الت هل انالف لغو .ٌلوح ةباضا اذا لجرلا
 اهاطخا ةأرملاو ٠ "ماع وارسفن بيطب ضوعريغنم ميش

 .هيلإ ةيسن الحن هر ةلاقلوق اًنألفو . ةلجغل | مسالإوربملا

 هيو حم ةطح ال امو. ءايا ءاظعا امو مباس انلزو
 ةلحغا#ليعفتلا باب نم لَ نيريخالا يف بإوصلا وا
 ةصخاالامو. مايا ءاطعا آم انالفو . ةلزه هريغو ثا
 ءذلوو- تلو اذا للا ملا لوجت ةمابلإ هه نك

 ماعدا ةلمتناو هريغ لوقوا وريغ رعش ل

 ىا اذك بهذ لحت# نالف لاقيو . هريغل وهو هسفن'
 ىلجو . لعاف مسا لدانلا * هيلا بستنا اذا اذك ةلوبق

 ج لجانلا ثوم ةلجانلا # ىيقر يا لحان فيسوا
 ةرثكن م اهابظ تقر ينل ١ فويسلا لداونلاو. لحاون

 ركذلا ىلع عفب لسعلا بابَذ للا * ل اعتسالا

 ارقو . ةلخ ةلحاولا بوسعي لوقل ىتح فقاالإو

 احلا عتنب لمغلا ىلا كبر فحواو باثو نب ىبحي
 ىلاعت هللا نال الغ تيس ليق. ناكسال اب زوهمجاو

 ىذ ناويحوهو . اهم جرخي يذلا لسعلا سانلا لحن
 ةنلارو طورت ةرهت ماو ةيمكحك هن دياططاو ةنطأ هني

 ناديو لجرا عبراهن دبط سو يف بكرو طوسبم رّودم
 ةلبعو ةانجو ةسدجلا ةتوسو وهو ريداقملا ةمسانتم |

 عملا ةىشلاو لحانلا اًضيا لنك او.هكيشالا بجعا
 نما لحبملا طيوشلا ساو وردصم لحل او. اهتق ذل ةلهالإو |
 ءيغلا مما لكلا * ةّيطعلا كلا + لاملاو هك
 ةلخلاو . لختلا ةدحإو 0 ع ل
 9 ارملا ةاطعا ثيَضب مو ةلعل او ٠ لجن ج ىوعدلإو عونلا

 لع ج ةنأي 8 ا ضوع ريب ةاطعلاو عر

 ليتل + بهاذملا يف لفللاو للملا باتك نمو, لل وا

|| 

 را



 ظ ا ة بّرضِب . الخلا ه2 اكره يسل ةنلثدك وا رد 1 دا لعل 1

 | ةقانو . هلع لزق لالدإلا يس 0 ١ عالضأ نم ناعلضو نارخانلا ن ناترحانلاو ا

 .ذاتث اهب يل .ةزيخم نمو ردصمر تلا: ناتوقرتلإو ناتنهارلا اهوار نزلا
 ظ /.ةتتشاو اع انالف لبالك ادع انزع يال 3 2 ركذم ةدالفلا عضرمو ةمادتسلا |

 00 ةسو 5 عر غو أسد ست ايد :و ريشلاو راهلا رو: 0 مرغ ةمكا يذ رمال

 ظ 53 + لسايقريغ لع سوعفتو نع ع وف .كيعس دض نول زتاعلا رهاملا قذاخا رخل! او .روحن ا
 | .ناخل اب ةافغ < يخلا نالفو ٠ 0 اص ةيشلا ٠ نك اعلا 52 ةنال 2يش 0 ا نطنلا ن رك

 ا * مات رثكرانلا تسحنإو . نيدلوملا مالكنم اهو ةتبقل ا 01 0 رخو

 ماو قدلا ةكرشلا“ عاج [لجرلا نش 51 8 : اخد يأ نر "6 ئا اعابتا تانؤم' ة - رم ةر تأ

 هنااا امم و معرب نعد رابخالاو٠ حا :ريراخت جرسكلاب تا كاي 2

51 

 يح رص ”- سم ]ل

 000 00 ىراضتلانسكو ' لوو ةرزخلا ةربعلا قنا خوال رخو ىرت جرو

 ١ 3ك كرت مشن ايمألون كك داماا ا تيرا كا او ل

 ٠ 2 م 0 571 دمع رهشلار امال اهعوي عمربشلا نمةليلرخا ةريغل !ثوخلا |

 | اقل ا «بد يا سان ماعو ٠ لغاف مدا قدحان ءلا جهر بيصت وأ هرخ هس ريصت عفاف ىذلا

 اكسب سيل ةضنلا نم برقي ندعموه وأ رطنلا قلتم هنأ نولوقي خو . داما رخل ريدكلا راف د 0
 |"ةينا هندي حولا ةرثكو نم و ةرمحلاب آلا «نريابت ن 6 1 نوكي .لالانانرغ يااعاست .٠

 أ اهدوجا ةريخك فانصا وهو اهريغو بارشلاو ,ءافظللا تم رجلا سس 0 ؛رطلا ن اذا ضملأ

0 
 ا
 ا
 ا
ْ 

 اننا

 5 ةكلطدلا» يدر اهريغو رفصالاف رمحالاف ١ ىفذلا دا و غو يدها و عضوملاو 37 ا 7

 اأو هيف بمللال ناخدلإورانلا ايا ناقل لاك عا مهيار“ لوقفم زكا رولا: قيرخلا |
 ةعيبطلاو قرط اذا لب 5 'وارتضلارا رارسا نم ظتس 0

 ْإ .ةحيبطلا ى ٍي سافل مركوه لاقي . ءيثلالضا غلبمو انزلت 0 ةعفد ار 0 |

 /عنأص سات دب ولصا غلبم يا هس نم نالف ساحتو لع رنعبلا زجتو ٠ هزه هردص 5 0-0
 اذا ةدرابلا خرلإو لظملارمالا سنك كل |: ةفئابو ساحغلا | باضا مونلا رحنا هبزومص وهف زاَمشلا كد ةباصا لوهبجا
 اجدتسلا ضيانو 5 راظقا ع زابخلاو تر 31 ندا قفرم بيص) نإو لعاق مسا زحانلا زاغ هللا ميلبا

 يردلل انعسلاو . جرا طن نال 0 ا ي٠٠ زحان ريعبو٠ حان هب لاقي 3 3

 رقدو 0 ا : نس أوذ ٍٍِِس 6 ٠ ةرقزأاو زاغلاو# اب دش هب لعست اهتلر يف لبالل ناد زامغأا

 كالت ثا و ؛ةسيف ىقنالإو» نك وذ يأ 00 . و لج زاخلا مركوه لا اقي 0 راك ضر

 اذ نس يلا ضيا / ملظلا يو عرذلا دعب "لاي هب يل . زي لج و كلذك هر ةفانو را يل

 بيج قا هر را ل 5[ وا ةنفخل ضزالا نتا. ةتيرطو ةعيبطلا ةريعلا بز زان

 |! نس عج او وعلا ومو 00 000 0 ةدودمج 55 0

 0 ازيا ةهاتلا ض٠ "| لفلا دا فو ا راغلا اى .نات فر ك2 زاعغلا



 انيلثا ات اعف 0 ا ا ةونخ /ى 0 0

 انوريست منك اك انيوراو روس ب ا ١ 2 ريعبلاب هَل ا ريغلا اذرا تو ١

 | نوزسني هلاكسستا ياي 0 . تال اك ير دا هذا 0

 توخخا ء 3 ةضابو ربل ال 00 يل سا ظ
 |«رجخأا نم ه1 ةخاابلل لاعف تاتا ٠ يكتم يا. موبلا ذم مكيجخل روقاي ةن |ةياولحلا ١

 )ُ 0 زا يع مزز ث ةنططلا و ذيك تدتلا ا يغري لافي عيرسلإوأ

 || لعج نع نع ةرابع ةّبرعلا لها حالطصا يس تيل إو ثعابلا ةاجشلإو. ضرالا نم عنترا اموةاجفلا ناكم ىلا

 سهث ديعىلا ةبسنلا يف ئشبعلاك.ةذحإو ةلك نيتلك جم م جفا قدصلا ل اقب .ةاغلا لم
 تلح ب ةفلإو 0 قلص, صلإو هسفن ىلع جوا يا: ردذن ابكت بخ لعل اب

 ا ا - لا كءادف كلوا هذخأ 8 ابعت ميش

 ا
0 

!/ 

 0 دنعو . قمار مونل 0 ا 0 مع نم بخن؛ 1

 :ريحزلاو ةعيبطلا ةتيك متل د بدرا نم هوجو لكرشت * نهار اك مو .ءاكلاب ةنوص عضراوإ ش7

1 

 ١ ملمع يف ودج موفلا بحت ١  1 0مودنلا تنل هلا تحف إو تاما ْ

 َ  5-7لج د 2 0 يا ع البجا نالقب ىل ا انو . ةدهجإ انالقرثسلاو |

 دفوج يف ةتوص دورت رف أ 0 دي لافي هانا :ةنهازر و ةرخا شاني رو + |

 || دمت م ادع دع ليو اجار هكا اعلا لجرلابحتن!و .لااتنلا ريغ يف نوكي دقوام تنقو ىلا
 | ا

 ١ عهو. .اهر مع باضا | انا ار ارح ا 3 0 ا 0 3 مظعلا رطخماو 1

 | ىدبي ثيح ةنعطربعبلاو قلخا يف يذل ايرك لات ي ميقا ا عي رسل اريسلاو 0 لجالاو تولوا

 ا :ايتيقتشا نانا رانا كرغف'"ردصلا 0 ا راثلاو داو نينار بلو دج ةنلاو قولا 2 ١

 ليس تن لتر اع تامة ىضق 0 ٠ لب الا نم ميل لظعلاو'

 || رومالا رخو ةلبتلا ءازا درخ تفتصتشا وا 0 لع 00 ا 0 0

 رعشلا ترحن انا ريرج نعو ٠ .العق لاقي ا اهتثا الع ريس الب ةعرفلا م ١ ,ضلاب ا ناويح >- لكةبقر يف مزال

 اًاغدحا جا ىا تاكو ةضاخ رخام ةرحانا# ار عيرش' يا بوم
 | اوحاشت رمال ىل اعاورحانتو .:لاتقلا يثرخالار جن نم أ نم) ام يشن دينو ةدوننو 2 دوعلاو ملقلا تحن

 .البافن نارادلا رحاتتو .اًضعب رحب ممضعب داكف هيلع .ةملصإو ةاَوسرجتلاو . ام( مر كنور لا
 ا كرا : ةعاولدع قير اج ا ”.الفو ٠ ءاضنا ريعبلا ٌرفسلا تحنو .اهرحن ةبشفحلاو' ا

 أ لق جاو لك لورا يركع فما .اههماج ةيراجلاو ٠ ةبانغإب ”ءرص الف
 0 | .رحانلا توم قالا ل يلا يف ناقرع نارحانلاوأن انعطو ةصننتو ةمذ لآ فوة تو نمط نالف |

1 

 ا

 ا

 كس ا اًنيدش سدت نالفو»٠ انيدغ كب ىب

| 
 أ
| 

 | 7 ع كا 3
 | ةنيع عضو وأ ةردص دهنو بصتنا ةولصلا يف ِِي

 اممم ب ب ل7 ااا

1 



 ًأردملاوا رخلاب مت وا ودل نم الاب لستغا لجرلاو سَ رو يدعم نات هذاك ةالغلاو لطابلا رع

 أرثالا ليزي ةنال ةرخلا ءارجختس| نم 01 لؤالاو كرام ةتاسل اهيف ناناملا يف ةضرتعم ةديدح |

 )تالا واشلال ةلخغل | ءارغتسا نم يافل وأ مدتلا 0 نامجلإوأ |
 ' | اضارموفلا قحساو . اهرنا كا اعطننالا . ةكّرح < ةغجن ةنع انالف

 ا

 يو . عرس ا كما دجنأو :ةولكاو كظرلا | :ضرخلا 000 مودي 3

 .اوعرسا يا :|ونتساف ةبو دجلا يف مترفاس اذا كي هلا كرا فاعلا . عزفلا دنع لاجن الفوأ
 رعاشلا لاق : سونلا دم يارتولا ىفتسإو لجرلاو . كرت هيلا جت ب ءايما ظنت لعام نع
 80 يغتسل رسعالا ةسلج اط تيزا ا 0 0 تكا د ةناؤفلا 1 ورا

 نيالا يفام جرخي ةنال ّيسفلا راتوا ذختي يذلا ةلصاوأ وتجاح نع درو هركي اه ةلبقتسا اهي ةهجنن ةهمغ ظ

 | رانا راسبلاو لاق مانجانلا و نأ | نمأ ةهركف ةلخد انك دلبو.علط موقلا ىل عويذرلا جتاوهوأ
 نمي وحن ةعنرسلا ةقانلإو يجانلا ثنو ةيجانلا :ةيكر ةهب نعم ةيمتلاو ةهتنت “جان وهف

 ع 20

 . جونز تايجات جرسبلا وب كضويالو لكاكر ةياحو' ةاكشو رسمتي ع 6 كو

 ىثعالا لوقو ةرجشلاو ٠ قبسو عرس < ان نالفو .صلخ(يوام)ا
 لاغيالا ةعي رس جا حاس ا 0 2 ةيبصلاو !هلمتك 25 اري د 2 دلما .اهعطق او ضأ

 ةبسدلاو برعلا نم موق ةيجانونبو . راس عاوتب يأ ا الا ا ةلصاو. تكد

 كلك كءامتلا طوقو» ردص.٠ عال | يان مهلا هلو ممل نالغلو. 0 نع نم كدا . ةجاحلا

 وو عرس 0 ىلارطتلاب كاكا ك اعل," ةفللبا انين وا» ةئاس ئَوتو وحق انالفو ..كريغلاب ةببصيل
 | زلا ةزيدتت فوذخم لعفُي بوضنم كارغالا باب نم رعاشلا لاق .ةمكأ|

 |بارعالا نم هل لحن ال باطخ فرح فاكلإو اغلا ةنم تدجوف اًذل اج توجن

 امنا ليسا ولأ  كلانهو كلذ يناك | دهع ثيدح تام بلكلا رك ا

 جدوملا ناديعو دّؤعلاو اصعلإو وخلا مساوردصم اهلا ةضرا نالف نو . صلخ ةاجنا ةاجنإو ةيجت ةنم هلل هاج
 نيفيبخ بطاخيرعاشلا لاق: دلحلإو ا <يشلا ىنإو.طوغتي ةلعج اتالفو.قرغلا ةفافم امسك

 ةنأ دخلا ةنعازجغل تلتق ٠.١ ةرجتلاو... ضرالا نم ةؤجت لع ةضرو رات ةنشك|
 ةبراغو مان اا را ْ ةعطق انصغ اًنالفو . ك1 ١ نم ءابيضقو 0

 أ

 ' محيا انو 000 عفترا ام اضيأ اخنل وا يا تأو ةباحسلا تجنإو .ةلسو ةطشك دلجإو .هلا

 امو هام قاره بارتل]و نحنا مساور دصم ويلا: ةاخنلا :ق رع لجرلاو.تنجا ةلغل او. وهاك ولا

 نينثا نيب رسلاو طئاقوا_حير نم نطبلا نم ع م لا اف ةأود برشو |

 00 لاو مسأو ردصم ىوخت و لسا اجي ج : ةوجنل ا سمتل | ىيغثو . ىوجتلا مسالاو هاش
 جاةواتاوو عمو درفملا هيف يوتسي ردصملاب فصو 0 "ع ا 00 ككعا
 الءاملاب داوشلا باوصلا ل يقو لعمل هاّيجنل اد ئبوات اًنالف ”نالف ىتن او . اوراس <اجتنا اوجتنإو ايجانت م ,وفلا |

 0 هتاجانمب محا هنا نظن يذلا فضرالا نم عنترا امور دضم اجلا ماوهتسإ 4م 9
 د

 هيةاكلاو ددتسحلاو صاب لطسلا نيس اخ .اهصلخت نم ةنجاحو دع حس لا كد

0 



 انف ميلا ةرسك تصيشأ ايرو.لجاتما جوبدذلا نع باهالإو ٠ :؟دل 5ع ا ال

 علطو ربظ امد م 2 +يشلا ممن هلجر مدن ة,رض اند وإ ةولا 00 ع نع ُهَف

 انك ا و.ةيجراخحلا متغو 0 نرفلاو | تلت ٠ هرهظا :<يشلاو + مكاش سسانلاو مج ل

 95 مجنو ٠ جو ردص انك نع انكم ١ تعدت يا اًضيا ًالْبغ ةاخخإ > يغلا لغم تكتكضخا| فضررالا)

 ..اًموجن هلعج وا هاذا نيدلا متع + امم هاذا نيدلا .اهتعفدو اهييكسسر اتساع وسحر
 | اهنم ملعيل اهريسو اهتيقاوم شح مول ١ عر نالفو لحجر 6 4 2فط جرا 1 انا ذو. ةاخم دحوا *يصااوا

 ٠ اما 5 . علطو ربظ 11 كلل 5 .٠ ملاعلا كلاذ ا ةديع تمعسو ال لد كدي | لغو ني

 ٠ هلق هريؤ »غو دربلاو 0 ايدو ترب رخو تعشقا 0 .ليخ ١! ةياهلسرا ةّباد لنا  تتسحوا

 |رطلا منأو 0 1 رجس نم مول ا ىعر نالف متو ٠ ى مضمو نادتسا در ]او .الساتو وعزا لا

 أروجلا يرعب يذلا م مات د حلقأ 0 درتلاو ا .هطتاح كا نم لل ا 511 صاله را |

 ا برح لاتتلطا اذ ذأ بكيكلا 5 :اهريسوأ عتيق اويل لخلا مركب لعاف مسا لجانلا +1 الخ رثك ضرالا| ا

 0036 ماللإر تلالإب هلع لع ةدوايرخلا ايدازاعلا لصابلا تكون لجان مم .تاو سر ناسنالا نم ||
 ماللإو 1 عل ال تفذحاذاف. انا اودارا مخ 2 ايلات ى لا 5ك اولا لت | د ل ل قرت ل !جاون :لبأو .لجاونأ|

 || ىلع محن اموهو رنا ١تالخ تابنلآ ع ا .نكيت ا دااوللك دعم لالا يفبغعوا ضنا ايليا
 2 وتلا حولطب تقوت بردلا باكو فاول | رثأ و٠ ٠١ لاا عالرلا كلا ىنعمع دولوللو لجادلا ىنع

 تاقوا نوظنحي فاو باسحلا نوفر |ونأ 5 نم جرخ# ةزنلإو م لا رينكلا عملو لمتلا 2
 1 ارا حالا هي 0 3 تقول |نومتي اك ا أبا, ردضم لاو .لئاسلا ةاملاو يداولا نمو ضرالا|

 ازددت م ُع كاد د ءادالا نال 0 ع لي | ع هلحا درت تلا ٍط ياوعح اول !اًنوأ|

 ا ودل مق اقر نم ااا ضمحلا نمت ١
 ا وه لاقي لالا ايا متلو خامس ج ىل ي ث يف كلذ عجار .لّناب نالا صح دقوأ |
 |دغنا ج لضا يا 3 عشا انه سيلو + وق دصا لاقيةالجن ىننالإو اهنسحلا نيعلا عساولا لعل

 8 هيف ثحخي لع ل معو: دينو موو ا .لاجنو ل جمال تدعوأ ةأرمإو لحاله ا
 ةحاضشتمات تك تا يدب لاوحا الغ ةنعطو ٠ ضيرعلا ل واصلا عساولا اًضيا لتالاوأ

 ملاعلا اطل 5 نكمي كيَحب نم عوينأ | نيف ثّريو كدي لولو لحل ا ةنيب ةعسإو يأ

 0 سن اياب كح يف ةلئاسوا يفزكذو تامكلا دارا ركك دو ديك ا
 اناذه ىاذكرما ثويطح لع لدق ويف صوصخلا عضولا حالا سساشاإو. هيلا بشق |. كلي شالاو , ةزمطا با

 ١ قو مخ | ةيحلا + ذ/ لداج الرسم :كاعلا ةيليحنالا ةفئاطلاو .سيفلانئدرسراسلا 00

 ا اذه

 ًاريغةكررطلاو داما هلو اهاديخت ةنم ٌصخأ ١ ن اءالل اذيحو اًروتسد ةسدقلا يكل لو نئذلإ

 أهي راح بقل ةَبحتا اوذو . ناتابن اه 0 ةنكاسلا | هلآ ليلو . تناتستوربلا قرف .نم مولع
 . موحنلا يفرظني يذلا مج يو د اواو هررخو عررلا امر يسص# هلك دل

 0 - سلك كانوا دو اعف ةأوم بسم | ريعبلاو دلولا ريثكلا لجرلإو ثندلملا عرزلاو ةئسالا

 | نالف لاني. .ندمملإو حاولا قيرطلا ملا مقا جوايا جاوا ا نس فيشو عنج ةادكلا لي يذ ذل

00-5 
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 أ داوتملا. ىلا تززاك ام مدلا نمو َلبال( رجوي هالو اةريغو عيبلا ف اوشجانت + عرشسا ةَعاَمخو اش نالفوأ|
 لبا ل تع 0 |

 .بارشوا ماعط نم ندبلا ين عجن امو .. فوجلا مد .كلذ !ولعفتال يا:. اوشجانتال ثيدحلا يفو.!ةديازت|||

 رعاشلا لاقأشجانلا + هراثا.ديصلاو ٠ هجرخت“ا «يشلا شحتتإو أ

 اةننادخلازا ءانسلا كاادقوب ير ادن اللا لعملة نيكي ند دئاضلإو لعاخ مسا |

/ 
 خي ءامسلا هام اكتب مث نيعدالا تيب ةنولعجي كارشلا هبش كيس شامل | ظ
 نك الل داما ةيلظفكا راو رسكتو جصنا اهنيفخت او ءايلا ديدشتب ميشال و || 7 سانلاةدصقي عضوملاو ا رالكلا بلط يف لزنملا عينا .دياصلا لعمل ديصلاريغي ن. ةيئاَتلاناهخببةنوزرخ |

 عاجتنالا بثزجار راحملا ةيشاغلاو.ةشبحملا كلم ةمصحا عفا وه
 4 وح و في وف . ةارب انت ةذغإ في ١ فن *دئاصلا شيخا #*دئاصلاو ةغلابلل لاعف ضال | | > دما  ءانع ع: - 0 _ّ 3 َء ل 5 5 1 ||

 و و | ١

 نه درجتل و 5 عرضلا ضفنا ىتح اذيج اببلح ةاشلإو شح إو 1 دئاصلا ىلع ةرعل ديفا نيني كدرع شالا |

 |! بنلاوا هلجر ىلا ةببضق طبر يسم ١ امطق اهلصا ريسلل سشاخخأ و م ع فاكلا سانلا ِف عاقولا |

 ةنم كلذب عنع تارضلاارثكا اذا كلذو دلي مرهظأ ضخم وا ناش ىلأ بسن ام. ةيناشخلاو .روكذملا |
 .ةتفرج بيتكلا حيرلا تن: فال ا فايا كاذ مسإوأ نشل اخوك دلل

 فخنإو.نإللا نم ًاليلق هل لزع نوللا نمةفجن نالفلوعفنو ةلكا انه اعْؤمتو امن عجب رماعطلا عجن ]|
 ٠ ةجرخغتا «يغلا فحتنإو . فايل ١ هيلع قلع سينلا .لوهجلا ىلع ءبو ةنع عج ماعط انه لاقيو .ةلكأ ا
 ١ تنغإو :نيللا نم اهعرض يف ام ىصقا جرخت# مغلاو فلكل عاودلا هيف عجنو :١ ةنع ل هب ارمتسي يآ ا

 1 ردصد فال ا كس ةعغرفجسا ةيزعتسإو بامعتلا ميرلا 3 ةرثا ربظوا قارا لذد ا . باطفملاو ظعولإوأ
 م١

 لدا تاكا لتس انوا تايلز ةككعلإو طوانألاو ىف لكلا كلطل اىبغ 5 ةلكلا وقنوات نالفوأ |
 | ايكسبتلا هب في هدلجو بابلا دنورد 5 ةتكسالا عجن + هايا اهأقسا عوحَتل اب و عومتلا لِبالإو ٠ ةعضأو وم

 اواقتمليطتسم هاا ةولعي ال تااكم فلا كرم ىف عجتاو باطخملاو ظعولاو فاعلإو اود هيف
0 
 أنع نطبب نوكي دقو يداولا نطب يف «توكيو ٠ ةعضرا ليصنلا يعارلاو .-ّلق [ لجيرلا عجنأو 1 7

 ام ىلع ةفرشم علا ضرأ يواةفان 2 ضراالا . هعض|وم ف الكلا بلطل اوبهذ اوعجت'او موقلا عّجتو ا

 ناكل فلا هيما +نايلصلاروشقو كدلاو اطوح كثرالف عجتلا لافيو .ةفورعم اًبلاط هانا انالق تالقوأ|
 ليسلا ءام عنق ةفوكلا رهاظب ءاتسمو ةائساإو روكذملا ءاوعجن ىنعمب موقلا عجنتسإو ٠قزرلا بلط ينرفاس اذا

 ىهو ةطبا بينكلا ةفحتو : اطزاتيو اهرباقم ولعي نأ .ةنع نيسو هب يرقسا لوهجلا ىلع ةنعو هب عمت اوأ|
 ”ةفرخ* فرج ةناكريصيف ةنجغتف حايرلا ةقنصت عضوملا الكلا بلاط عيجانلا#:ةنعو هب 5-5 ماعط انه لاقي

 لطنلا ضي رع موس كيبخأ اميل نيل دللا همك 1- لاقي . عجاونو هع 6 يق ْ

 ةمعجلا 2 نانشلا نم قالذالا ضيا فخ أو . كفن ج عام لاقي . عاجتلل عابتا عا | ل عجاوب و ةعجان (

 لصنلا ضي رع 'مهسو لوعفم مسا فوهتملاو .ليبزلا نوم مسا يو هعضوم يف الكلا بلط ةميغلا عاج
 وجل |عساولا ةينالا نمو حاكتلا نع عطقنملاو نابجمإو ردوا عوخأ ا عجن جةعمشلا |وجرخ لاقي عوج 1 1 ىف 2 75 ا نب نيس انو ل دعت جيشنا

 ل . .ءأإ عر . .٠ 9 ا 2 8-_ِ 22 2 2

 .فاخ اب ةريضق طبر يذلا سودتلا نمو ٠ بفوحإو عوجو . ريغ يا”عّوجت امو . لبالا ةأاتسن قيقدوأ
[ - 0 1 3 3 - - . 00 

 2 ل د... د تطل لا < تصفحت لم كل



 شع رج

 اديها زيغتسإو . !وزراهتو !ولتافل |ورجانتو.٠ هبرش الف هيك لكان مخلاو لبالا شطع داو . ةعي دلو[

 .رضاعلا زجانلا * ةزاجنا لاس دعولاو . اهزجتت ىنعي ناسنالا بصي دقو توهتف ةنع ضرمتف ىورت 1

 ا ىنعب ردصمو 1 زاجتلا ن نمار راتشلا راتب ةليطن يا اهيف يا لاَ كاد رجلا ها محا ىَرَ د) دابأ' 1

 5 ريحا لاق. مه مو وأن ملاب كلب مال البو ناشلعملاو ابِدغرودي بابلا ٌلِجِر ١

 ةزاجت موري نمل انعبفر ا |ةباصم يأ٠ ةرغ لبا 907 ز نب نارجت يمن ا

- 

 ا
 اريد ئاغ عابب الو . ديب اني يار ريل لال ةنيز هلام ىوريالف ضئاخلا نيلا برش نار١

|| 

 || ىلع يأ 3 0 .ردصمهز رغ | يسم اف 2 سل رخل اب

 / ادعوو :ايش لاقي .رضاحما يل _- فرش  ريصتلا تبتلإو نمس وا نبط! طاخي كل هلوأ
 ||| عاتيا 34 .رجخ 2 اردطم ريختل ”.ضاح يا رح رجتوتلا ل كيري لوو يلب نم 0 1

 مودال رانا *جتؤتلا بواقم يب لبق اهب بيكي ةيشفلا |
 ||| ناك سات سب نسجتو ان نجم هيوقللا نايف ماس هيطردلا هيف ةغلوطسلا| يبا 0

 أوج ةسار شكت رع فالغأو ةديطب لع اون رصف تالا صاصرا| اهنيب خرفي تابشخأ |

 || هبا لك لف ةثرالفو اراض نع و ع درجاناجيسرافلاب ركل بوش هللا كت 0 1

 ا + قرنحتو و ماتكبلسلل اذهو . ةساغأ ١ نع لد موو .ءابلاب راج لاب صلاوان ايبضللةبعل رانا

 ا 2
 جانو اق ال يذلا ء ءاودالا نما ديدشلا 0 قيرطلا قع رول دصتملا ||

 اتيت رذق عرشلا كررَع هو ردصم اهله قتلا لاو لوعفم مسار وتلا لبذل قوشلا

 | سني سا ١ «رمخلإو مدلاو لوبلاكةولصلا ةسنجا نم تلديسلا نيالا دنعوأ | ا

 الاد :سابغا جرهاطلا هم | . هلا وب ني ةويحت ترجح ةرختلاو . اهريغو قالغالا ْ
100 

| || 

 م ار راصد سي يلا ع ةنم 1 0 7 0 بصق ننال دع راو

 ||| ناك ضئاحلا ةقرخو ا قوما ماظع وا ردا نم عيش 0000 .ينفو ضنا اًريث رغب هىغلا رت
 | نموا ب نب ل .اهاضق ةنجاح :نالفو ليلا الكلإو . و التو
 | ملردنلا < ءاج اك ا ةئمو ٠ 0 نيعلا . قعفو م 00 هيثلا زو. ع دعوا

 لا

 ْ ذّوعللاو . نتاع فالهلباهنر نك 2 ميلا نايا بر اق هيغلا زتغو .اهزغ عب ةجادكا زيغ# زعغأ|
 ا دركتم  ةزجاتم ةزجانو ٠ املا اطس ا: هذهو ..ةمالا
 ||| الجر اطاو امنت شحن عببلا ةيس لجرلا شن | يا .ةزجانملا لبق ةرجاحلا لدا قو روان طا
 عي ن انطاليا ىرا سوا كل دع 0 نم نحن يح فوضوي لاقل يبه لمة

 || تظان هيلا رظنيل ريثكنمثب اهيف رخثالا ةمواسيف ةعايب أ دعب علصلا بلطي نملو هب هلل ماوقال نم رازفلا لح

 ا | كلذكو .وريغ ىلا ءيشلإ نع سانلار فني ناو اهيف عقيف | زجتإو .هعوقو لبق ّرشلا نع فافكتالا يف وا لاتفلا أ

 اد ةكرمع تلا ممالإو.وريغو حاكتلا يف . دب نو دعولاو .زهجا ليلا لعو .اهاضق ةتجاحأأ|
 أ .راعتسالا ىشنكلا لصإو . عيبا يف تلا نع ىبع ةنا| دعوا, هاقولا يف ترضي دعو ام حوت نالفملا ةنسوأأ|

 إ

| 
||| 

! 

||| 

 ظ

 || تحيت 0 ”هراثا ديصلا 1 ةدصق رتسي ةنال هجن“ |ةتجاح رتتتو .اضي زاجتسالا يف بّرضي دقو |

 .اه دقوا رانلإو را قراب د هيا ةنكا هك هولا بارشلاو كان ةلعو نم اك بلطو ْ
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 ابرغتسا يا ةذجاون 1 . ةكشاغلبا ل ا 0000 قّرع تاذزاختلا 8

 يا. ككادلا هكا علا ءازج نيزجال يأ كلغ ج ةريغزب ل ا 5 9 ا

 0 مثهدنع وهو .رجخ م أب د لآ اذ ايران نادل ووملا بورككلإو 0 ١

 |مسا 00 ب امطل 0 ةرجنا د 0 تاع 0 ءاذلا كاع 0 |

 يأ هذجان ىلع ضع لاقي هدو .لقعلا لاك خويا ن نم ةلواو ا قارعلا لسا ةماه هال هزاع

 اباننالا يلب ينل 00 ف غلابو كمقلا يف ةنينس ناف دن نم كارذ

 ذجاونلا نوكتو ابا يفلاقو .اهلكسارضالايهاوأ| 2 اكرمااننبيشو ايش انب نوغل
 ْ 8 ل كم تاوذ دي قو 01 ناسنالل طسب ا تييلا ب نيزي يأ د أم اضيادتل او

 عبسلا نال هتلوصو ةتدشل لثم ةذجاون ٌرشلا هادبإو | ناككلاو رهاملا لولدلاو داَحنو دوجن جدئاسوو شرفوأ
 أ لع لج اذا ناسنالا اذكو هباينا نع رشك ل اص اذا يف ةرم دالبب ضرإو مربشلاكر جتو ةبلعلاو هيفرجت الا

 ظ .ردالا لعربص اذا: ويذجان لعّكضع لاقيو: . ودعا دي لجرو . يدنلإو ثغلإو 00 كل
 ١نا دارا اذا 6-50 رالويحاضل لجزلا لوقيو عيرس ةريغري 2! اق ٍضام*عاجت ي : ديو ذو

 اةلضاو ضب أو دوس تا 0 هيلع ددشتي ف قّرحلا د !و 0 | 2 ةبا اجالأأ

 نرورتك نورق هلو 6 عرفتي عبصالا نم ظلغا ليلا ةدشلإو ةعاجتل او لاتقلاو ةرمو ردص» ةدغ١

 ضيياوراح دوساسدعل اكرزب اهبق ايبوللا| ىرم تفنص تاّدتل إو .تادحت ج عزفلاو لوطإو
 : يجراخحلا جذحلا رماع تب ةدغ بادختا مهو جراونحلا 50-5 نادكتا برعم .زاغمتشالا ةنم ضيبالا لصاو|

 ذ ل ج يئركذورطنل ريغ نم جم كل اة دجن ىلإ بوسللا يدع |

 قعسولا عبصالا جرب وفك نم مضا ارت ةربخو ةرجخ ةرجخ | ىإ قتعلا ةليوطلا نا لبالا نم دول ا *+ ليما |
 لام اقسم هن بقذاو_ ةثارا ا كرضف | يل او رازغلإو ةمدغلاو ةيضاملا طوال

 ,ةارلاواهعماجةارمإ او.اقيدش اهتاس لبالاو .ٌحانموبو اهضراعت يا ليبالا دجانت يتلو عفترم ١ ناكل لعكربت||
 ' ءليريخ نوال ٠ ةفضرلاب ةنفعا هالو ري تدنعا ا ج ةليبعلا او ةلقاعلا 0 يور اذارردف

 اعاضااَر 2 رخآلجرلاومنغاإو لبالا ترجنو . علا نما دلتا 2 - دجاتإ و٠ .لئاكأ نيعملا جاو

 اي وراجع هيف شطعت 31 000 56 2 دال ضي همر ح ا 9

 ١ امال يف ر ملاغما نمت ٠ نوللاو 2ك لصالا| ٠ ديباج داتا عيضوم لكيت: نييدنلا لا

 ا الو قالخالا نم نول لك ف يل ا راجن لبار جن ادوعو ريسلا ع ةبادلا ايش ني اع هلا

 ا رجلا ةباصم يأ ىَواَح ل ١ ل يرو ا : دكا جلحَرلا ةبي فح هب ا

 |ةفرح ةراخ او ا ل كلاهشاو مومغملا

 "الا ينبو .كيسوبتخلارجخ يذلاراتك 21<ناغلا جا انالفو . ذجإونلاب ادي دشةضع ان ةنيخ؛ةنجغ
 || قرنلا ر 5 نه ةقرف ةيراَتل ا: راطكلالاب كرب لبق ىف ةتباصا انالف ايالبلاو اةكتداو + برج هند هيلع

 ارغلا +راجلا تيس 31 2 اللا لإ صفا يو ذجاونلا دحإوو لعاف مسا ذجانلا يم

 ب فضرا معو نوللإو بسحإو لصالإو راد | دعب تبدب اهمال محلا سارضا ف يثو ةعبرأ يثو سارذالا
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 وفل وخلا لا س عاتاك امس يف يلا داتا عملا ثجتناو 0 ابخالا اوجانتو ٠ تيل
 ادب ضغفملا بناوج ىقصلت كك يا توصملا| «يغلا 3 قريشا و 3 روحا < خخ ١ زالقو: ةيمسرظوأ|

 : 0 رجح 00 3 010 كللو . ةجرفقحا

 رمالأو ٠ ةلغاتالفو .ةناغا ادع نجت هلبغيو هب هي اهيطبلا ثيغ انجن ثاخنا ج لجرلا تي 5 ١فالغو !

 نكاد :ر لاساكرع ندا نابتسإو حشو ادب طنب اذا نالطعاب لافي. قي رللو ةلفبو ا
 دلي نال .بركوا لمع نم قرع ادجت دجغي يا ثني ١ يف او را انن كلا او.ةنونخما اناكيذلا

 0 6 نمر امو ةثيبنلا كيش | + عتمي بارتوهو اقتل
 6 نودي همرص ( ىلا سإ يون

 ع نو دو 5 .هريغ رشا أمي ةدودؤج ألا ي ينا ةئئيجن تفلبو 0 ا
 اد ديو دوجن* وهف بز ار لوهجملا لع لجرلا (لترلوازيعاب طلاش اهو ع رثلأ تن (

 ٠.ةكّرحو ةبرج انالفرهدلإو.ةئيز تييلإو.انع لجرلا كيا وف: .مرما|

 الجان ,.اهطاخو اهلاع اهوحنو دئاسولإو شرفلا داَجت |و ىا) حاجتي 5 تالف ةجاح تعش
 نا ادن ىلا لجرلا دجناو . ةناعإو ةلتاقو ةضراع ةلجانم .كتبلط هللا يلا لابو 1 ب رفظ(ل اانكو# مسا كل

 ادا لفملا يف هو: دن دالب ةعذخا 0 ل تا سوفت ياكل

 ةناعا انالفو ٠ قرع ةارالفو ١انضح ىار 0 اذا 10 رع الخ لبق ارو: جرن وهف

 00 تا هالو ٠ عفترا هان لاو .تيضق ةجاتحلا تمجشاو . تشن هاج همم :«رفظو هب زاقأأ |
 أ ةيديبرلا هتماقم يف يريرحلا كو 0 0 5 لاق ارا كيا" .اهاضق ةدجاح هللا جاوا[

 6-5 00 ل اا حم جس 0 0 0 الو 0 22

 ا عنترلا 0 0 ضرالا نم يطل اتناك اطر م بام نمل 2
 أ | ئوق لجرلا رجتساو . ٠ عفترأ هي ىشلا دجتاو: ضرالا نم حو او . قدصب تععباتت خا قليلا :اهاّيا ةلعوأ

 | ارتجا نالف ىلعو ةناعتسا نالفبو انالفو.يفعض دعب ه+ريسلا نم ديدقلإو لعاف ما جمانلا اه ةجاحتا |
 | .دجإون ج ةدجان ىثنالاو لعاق مسا دجانلا + + ةبيه لعب م دوصنللا#رفظلا رزلتسي ةنال ربصلا حا 1

 ,اهيقاعوو رمخا دوجادلا « مل ىيارطاّضيا دجاونلاو | نم ديدشلاو نمانلا ”نم ججلاو يأرلا نم تناوصلا |
 سلا لئامح داع! ع يا ج مدلاو نارفعزا|و ية سفن ل ةيفخأ ىنالاو .رباصلاو 0

 || با نموهو . ةماقلا ليوط يا داجنلا ليوط لجرو هاك

 | دا : ةماقلا ١ لوط مزلتسي داجنلا ا هلا ءامزاطساولال رخام 2 6 ْ

 ا رغم هل لاقيو .اطيخيو دئاسولا وسرد جلاعي ن ا ل

ُ || 

 نت كرماانو اي « ةداتغأ ١ ا هِيف هةرحو٠ .اضيلا مد ىقح ترظضا جوملاو ٠ ”ارخانت انحانت دب ءاملأ |

 ١ ع 0 ذوو داجتو داجتإ او دجنا ج عقترإو ضرالا لغاسلا جالا تكتوفدانلا مرس وجت او .فارجالا |

 | دا او داجغَو ةدجنإو دجنأ عالط وهو .ةدحنا دوجتلا < لحاسلا ىلع ءملا ب اراطضا توصو تّرصملار جبل او
 ا نمو , عقرللا قيرطلا اضيادَكاو .رومالل طباض يا اهجرنا م الا تاج ؛لغاشلا ُكوْص داك ا

 | ةهح ل ل برعلا دالب ,لالتبالا حمم ينلا ةحاّشرلا توا عا يل <
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 كن 1

 :.تفنأ دال فيعشلاو ٠ ردم رد لاقي قفل مما مالكلا م. مالكلا
 ن2 ات « نمملاب 1 امني أع اروطلاو ٠ ة وام ,شوفنوذ يسن د ةماعلا دنعو ٠ هيفزيخأ|

 ' الك نيملا حم لحر »ب ما ىنعب هاجتنا ةأجتناوا .ةجئارلا يكذٍرهز وذ تابنو موظملا فالخو لوعنم مسا(

 1 2 د اههوُحَتو ليتك اهْنَكوا ةروغم نجار |
 ةأجتو را هنا: اجب ةباصالا ديدش اهنيبخ يا تح ضرالا ىلع وديب هز طفت ةطشني ةطق | ٠
 ا هدخ اإل نم . يو ةتويش لياسلا ٠ رولا ا يرام ,ءاطومينلاو قطن

 الا اي در يلد قفللاب لئاسلا ة اني لو دو ادع ضر الا 0
 هلا اهتومفدت تقلب مكماعط عدصي تيح تاينلإو ردصم لا # 54 الن
 بسمع 30 .اهيدترشق اع اهبجتيو اب 00 ْ ردصلاب ةيريسل ضرالا

| 
 6 0 00 يد نع هاا هيرلا مدل ١جرخ”نالفو. اًددك كا لجرلا عننا - عئن

 | فيض 0 ىحدمب ةرجت يتلا يحن اب بين وهف هلحف و ١ يعل وع يقلد. ةيلغف هفنأ نم

 ا احلا داو لعرلا 20 ف ىنحم دلولا اهشيدتكرلا ا كثار انت لثني نراك 1

 ةصاخغتإو هانطصأو هراتخا ءيشل ١ بستن و٠ هكا دازلا نم هيف امضفنأ ةبارجو.٠ اب مارت جرختسا اهلنيو

 ا ا ل . اهني ىعبو ةرجن ١ .اهاتلا ةدع هعردو٠ انياب نك ١ ةندنكااوأ

 00 ا راب نم دولا لعاذ 3 | ةعرد نالف ىلعو . اعطتم ايف ةعضوردإلا يف يللا
 يا يل ناعما 2 ل ل يتهم را كرا لاك اي ءاوتصيا كلا اوطانب ب هيلع اهبص
 اال ]و ر دعم لا »ب ةكبالوا تلون را + اهآقن لثم ةنانكلا | لفشسإو هلع

 اهم بصر شنوا ” صرع اكارا ١  'كيرنج ىلاقي .روفحلا لتلا أهنم جرت ' ةيكرلا

 د ا 2 ل ناحل كرف ربت وذو ان تا هيك رم ةرقنلاو 2 ةلثنلا + + ةروفح ل |

 + يب . ممل لل | وسور شنب وأ د اةريكلا لؤغتلا ثلا لي يقع ارلا وا عردلاو

 ل اناكاذا وا ا للا د 1 ةيبلا ةلاتثلا هليل + 0 املا د دنلا يف محلا لثنا
 16 َن

 [تراسنالا/ نم بيس :يركلا. بيجتل اذ مهزايخو |... كئارلا ليخلا نم لذا + يلا مهلا ل

 00 05 را ع ابيكا امنا هي مث

 ظ 1 فيصل بالا" ةضحم 01 اغا | | يرسم

 .رانلا اهي كوت ةنيدحإو لصنو شير الب ٌيربملا .ةعاشإووب ثدح (ةيوإو) اوت ةوشني ثيدحا ان
 يذلاب ياو ان ادلو يا باش ةأرمإو لغو ديد ا يشل ١ اوثانت + ةعاذإو ةقّرف يشل او

 0 لجر لاني .ءابجنا دلو نع ب تربخا اماَنَنلا +اهورشنو اهوُثانت رابخالاوأ
 عساولا هتالا ب 2 مم تانسك بج اقسو ادنعداشرلا ءاثن امد يتلا «*كبس و سَح نم لالا
 0 هود الاقسوو ٠ فوجملا ةقكف يا . ءاقتسالا

 0 هش نجا 1 0 ماقنك ةعاشإو هب كيد ايلا هيثني ريذلا تن

 ا غأ + ماوختساو مج ثاختسإو ماوعتسا موفلإو ل م ,و + ةباتغا اننا اًديز ىثنإ ل يولولا نم



 ارجل القل رسل 0 ىذالا  غ نم اهنا يف امأ + ن + نتنم رت 5:0 + ةنتا ام. بح

 ا الصوب .نغلاف تقشنتنا اذا غن هدح سو نادل نر زاوم دقو 2 كناك نياك يقرض
 | ٠ةفعرا هرثنإو ةقودنم ةاسر يدون ا عطقو ةزمطا | كيفن ْ

 || لجرلاو .ةيمج يح ىل !ءةاقلا انالفو ٠ هرشناف ةعطلاتي عجار . رتانوف مرو؟ يداو) قينوتني يوضع ان

 لأ ن نم ةسقت جرخاو ١ هريغو طاخم نم هنأ يف ام جرخا كنتازقت ةالفو حت اننا لجرلا ىتا#+ 1 تنأ
 | ةينلازناتو :هننا يف ءاملا لخدا اذا كلذكو ٠ غنا ٠ اخو ةلكش قفإد اثالؤ د ”نالفاوا“ 1 رناشنا |

 أ ١

 ءاولا ة اوضرم موقلا نئانتو . اًقرفتم طقاست وثغا رشد دتوأ# ::نرفتس ا ددسسا لمدلا ىتفتساو: ىدنت ايفت هئاع ىو |

 ظ 0 رشا مث هلا ىشستسارشدنسإو ةيضودملا رثتناو يقاتل جتبو نفرين هثحواريصقلاة كرم ةاتتلا ١
 | ١
 |! قاشدتسالا لزينب قرفي نرخ مق ا سخني ادحاولا بالاس وحلا أ هت اًهنلاو ئاَينلا يف 1

 | راع ءالاو هلا .لاضيا قاشتتسالا لعجف راشتسالوا مالك نم اًدَج ليخيلل ةزؤتلإو «تون بلطا :ةيون ١

 ااويلع لديو .مريغو طافم نزم فنالا يف ا. جارخا | ا
 - لك يس انالث ىتشدتسي معلص ناكثيدحا ظفلا ةانعجو تدل بولتم محن
 | + قنا يف <املا لخدارشنتساو ا يل امم | مكشكللا قل هاشفا أ 0 07

 | تم جرطت ةاشلاو مظانلا فالخو لعاف مسار:انلا| يذلا ثيدما كردن وه ليقورسلا داشفا لصالا |
 ُصتخغواَرْثْن امرئاتت ام ةّاتنلاوراقنلا 9 دودلاك اهننا همني قزلإو ٠ ةنهد حرجا د ثنو ٠ كب تي

 ةراعت ظتتلا لاني ٠ باونلل لك كيف ةدياملا نم رثقني امبأ اهاشقا يل هوت 1 انام رابخالا أون انت ب عشر اي 1

 ا اموتمساوا كر دم راتيلإو . ناروختا | + حجل هب ثني نهدلا تاكيلا + ضعبل مضل
 |بردلار انك ناك لج نشا كمكلا نم نيرضاحلا | د يكل ئدنلا ظئاحإ اوردصم كَل

 ٠ دنعو . مظللا فالخور دصمرُدلا *يرمل ا مسيرع يف قزلا ترةئيثلا 3 عا هدرتم نوبانغملا ك فاعلا

 || لوقت ءزذ : امرثات امرثلإو ٠«كوذلا قسد اةماعلا اهب نهدي ةفوص شيلا < كافل

 ا . اًنيف نالفرتت نم تبضا ام ةنطب يف امو : هاجت اجت هني نيكسلاب للطن ل
 يل هالاق انور تير زتللا بوم ةعطنلاو هر. رتل | نابحلا لا 2 نيلدعلا مالا ةجرخأ

 ا جرخ ب رابدآلا يا'ذيوت تنال .ويقريخال |

 ا باع ةعطق 4 2 53 0 اهني  اهحال تسال ةمنالإو . اًولسو 00-32 ا ا

 اداغلا داولا 1 ا ا يا ا لل ١

 !نارئيلا :ليلحالا ةعساولاو دودلاك اهنن | نم حرطتا تتقبل

 رثانت ردصمر اَنْ + مالكلاريثكلا ءانلا ضو تلا, | (تسا راّعنلا و )اناث امنت هرانيو هرثني <يقلارتن
 تاويكي اك ةتابن: تغضل زعشلا ظ رش # امم فيغو | رالكلاو :ومالك#يةرثتلاب ىا“رالغو اقرا

 رثانتلا نيب قّرفي دقو . ةلواطنلا ضارمالا بيقعا اهنطب اذ جورال ا 2 ترش لاقي و فرتكا لل
 دحات ظل زج تم نروكي رغانتلا ناباط قاع | ع ةعرؤ نشا دلو ترثكا يااهنظب ترثثو

 ريثكلارثلإ !و.اهرسير انتي ةلخن زاثلاو ..اعيتجم اعضوما تحرط ديس سم

| 

8 

22 



 راد قانن هراد ىنب نالفو . ءادشالا رج لاش لجرلا راثاف الاد هب جرخ اًضْونن فتي دلك ضن 1 1
 ضعب يفو) لمح نالفو .اًفاتنم جرت .ديزاوتوراغا معابتا يان طرملا ةاَناكت نمو :قيارطرشنت م ةابزقلا ||
 ةيلصيل ةبارج ضننو سمثل ا نم ةلظم ( لمح غحشلا ةغْوَر عطني ةدفتاتت يذب ”يظرطوقويإ ااا
 © تاضمر رهش يا اَنئان ماص غيشل او . سوسلا نم ةملكلا هله يف ةغدرا ا ا

 0111 كراط دا ربزاك لاو عاف منار ويانا منا مانت اغلا, اكاد ارلا :ملمالو !اهتتو |
 ضنني يذلا ليخلا نمو لمتنا عرست يتلا 0 نموا ضتني وهو ويلاءا نم رثقن نوجرعلا ضن : عضوما
 قالا ءاصلا هقعل ناضمر رهش مال الب خئانو . ةيككر اذا كرسلا نسلإو ةآمكلا ةامكلا ضننت اكونت نع
 +خايلايحي ي١٠ يراد قاتن ةراد ىنب لاقي لاح اهنفن نع اهةعفرف تجرخ |

 اهقلي ني كمارلا قا ًاليلق جرجا نم جرخ عون عتنيو عتني مدلا عن ظ

 لوك مويلع ضبقي ةبذج اتت ةكينب ميثلا كتن "| عتتا# ندبلا نم قّرتلإو نيحلا | نم هامل انكو :ًاليلق
 | قلو ةضننو لونلا دعب [ريعسا وكذو.٠ ةوغ هيلا مطنني مل هينااو .امدكقرع لجرلا

 ةتن ةوحنو أ ىهف ديف سيل امب ةركدو ةباع ةغتنيو ةغتني ةغتن
 :ةرجز اًنالفو.ماثق ىلا ةب ذجالثت ةلتسي< داك 1 ىنخا وا ءىزيعنملاك كد لجراا غتنا# غنذم
 ةياكحا نيب نم نالقو.وبف ام جرخخسا يل لَ بارج ةضيوبدا
 ياتفصلا نم ّلتت ل اقيو.ممدقن اآلن 0 يفو . ةعزن أدت ةفتني هيو شررلاو ر شل كفتن»ا |
 لوطا ةضعبراصو تفنلا تبنلا لتانت ++ ةباعصا مّدقن ةوحو شيرلاو رحشلا فن «: اًقيفخ اعز عزب سونلا
 رمالاو ٠ لثن نعم هباحصا نوب نم ليختساو .ضعب نم فتتنإو فتانتو فّنتو ٠ ةغلابل نق... ةقعتا لحم
 يف نقديف 2اس وأب ماعنلا ضيب لتتلاو لدتلا ل د عتسا ب فلا نم طقس ام ةفانلاو فال ب تفي ةعواطم
 لااقيفزاوزو لن لوحَنفطي مث | يلا لوق اعاو.ةزانملا كلعبصاب ةفتنت ام ةقئنلا# فتم يا.حانجلا فتن د بارغا

 النت ولدت 0 ا محلا ديعلاوه ل لمتست ةماعلاو. 0

 تيركذو ٠ ةلااك تيصصتيا ليلو .كريصق 59 ةلاعتوا لم تفضي نم ةنينل او: ةامازتت لك نم ةايانلا علل

 ءانلا بايب يف تح تفتت يأ كفيت 0 «هيصقتسي الو اًنيشلعلا
 تلا لوقلاب رجفتاءوس لوقي”نالف متنا متن. | رعشلا هب فني شاتنملا فايا + هانملا ويف ل
 ا راس كك او عاسو ريغ وطخلا «ثرانمل تو غو
 | فؤتن ناني نانو 0 يا ٌْ ” ذي ىلا د لوعفم مسا فوندو .انيطو لئابحا

 00 هلو ع اس سس .

 الك نيتنو* انين ه٠ ةجمتار تنئبخ با تاز وأ نماكاذ نالعمخلا و هب 0

 هيفا ر 5

 | نانم ره 55 نعم 0 ل دي ينعي الاوولا هكر معتم

 ارينمو ليلق وهلا عابتال نمو ءاقلا عامتال نينو ةعفرو ةقتفو ةضطدو ةعزعز اًقتن 1 > يلا قتن

 ْ زجارلا لاق .نِتاَنَم جا ٠اهدلو رثكةرملاو . ةبذجرّتبلا نم برخاإو ةطسبو
 نيدجلا ؛بحا ال ىيلس تلاق 1 ىهو ًالتما تحمس اًقْوُث لجرلاو :ىاعتمو قانا
 نيانم مما طايسلا الو لفت ةماعلاو ...ل ادبالا ىلع ىنطني ال يا ىتتنيالا



| 3 
 رن اوذصلا يب ىئك5 :رينصلا 1

 ماهبلا لا نساعرغو عا ١م
 لو ِْ

 نينا كؤق ةيطو ل مرد يقعأ |
 اهعاوبص ىلإ اعاوذدلو اف 2 5 مها ا

 ىنعم لع اذلو ةقانلا كت لاقي

 ٠ ةلنع .تعضو لماحلا لجرلا ءطسقرسلا لاق
 ٠ .تلمح و اتدلو ا دقو ||

1 

 ةماعلإو .ةل ةجختن ناكو ر دصو ةنم منن ين اع 0

 ل لاقيالو لق

 ءيشلا هتلاو .هّتق - نم عد هدو ءيشلا .نرم

 او.اهدلو جرب 3

 داولا ةيتل اب اهريغو معلا نم

 ادحإو نس

 را باب يفركذو اًضيا اد يو ىلا ل
 3 | هدف جم * يذلا تقولا ءانلارسكب عملا بياع

00 00 

 | طعو ىرثلا نم ئِدنلا انكو . عشر ييفلا نم ميا كل 1 250 انو اع

 : هدر ةر21 لاقيقنيل اودفم ىلا ىذعتي نالعفلا يف لصالاو . ةجش

 | جقرعلا ج جرخم 5 لإ دب رخل درس دس. لايف 00 جو ٠ اذلو اهدلو ىمب نال انواع

 ا تالا ةحئإو متاتما تيتبرأ ملا تحتأو ةتعضو اجاتن انلو ةقانلا تبت ا

 | ىنعملا مهنل اراصتقا يناغلا لودفملا فذحزومجيو ٠ هلأ

 | معي ا 5 0 ةماقا زوجيو ٠ ديز يطخأ لاقي اكةاشلا ف لاقيف |
 نئاقللا لاقي اىةلخعلا تجتو نإ اولا مت لاقيف يناثلا لومفما ظ

 || داق ةلكد للا يح اعلا ةدكط مترلاب

 (أ دج عاضو كشف 5 10 يشلا رتنو ٠ ل يغلإو ج 2 لا لاقيو" 2 ةغل تلح اًضبا ي تحتوأأ

 ١ .بذجتاف ةيذج يا .رتتناف ردن لاني. عواطمرتتنا 00 و هرطق يدرج حرت ناسا

 ظ
 م هيلع 00 0 0 - 3 0 0 0

 ملت سلا 7 لعفا ر رالكلا ١ يف سيلو ل

 5 «يفدعب يارب واع فن.لإو نهولاو فعضلإو لماوحىلبا مم دنع تناكموفلا 3 انه آلا لوعَت 3

 ةرهاجت يا ةقانلا تتنو . تحضو لوبا لما قالا تمتاو
 الع كيد تالا اك

 ءلو :ةقتنرعشلاو . . اًضْرَق ةبذج ةوحتو متل 00 اضل سس

 انت انالفو. هلجرب ةض ذولا صال م م عاب ال جخانلا * تامّدنملا نم ةهيننل ا جرختسإو جاتنالا

 ا ةنولب ريب ةيتع ماكي و اضيا مياهبلا عضو لمشد مسار كل اب جاتنلاءاسنلل ةلباقل اك
 تبصا ام يأ ٠ اًئيش نالف نم تشتن ام ل اقيو .ارس | ترداعلا لانو

 »ب حرت د لوو ىلع شكت ال شال رثبوأ يف ينا عيان نالف معو , ةجتن بطلا

 تابتلإلا. لطرالا يي هن برظع ]د كل اذا 0 لوقلا يف نيينطنملا دبع ةجيتنلإو . و

 || يف ام اهجارخال 7 ءاغلاب ةحا كاك الإ ةححأ لاو

 || ٠ ذلحلا نم * جرخ احوتنو أ م 0

 | * قّرحلاو تا ملا + رثعتم مزال

ْ 
 0 1! يزادإو . ةعلقو 0 زحل ؛ع

 | كي ذفلا قا 0-00 0 7

 تارك ثالث 1 يف

 نسارضالا وا عباصالاب ةّقش
 ٠لوبلا دنع يا ْ بوتلاو

 انالفع“ ان سولاو ٠

ْ 

 | لوم ةنيقب جيرتمتإو 1 ثذعجا هل هلوب نم ٠ لجرلا زتدتساو

 ب35: تمد 3 َ

 اردصم 717 :ندب اهزتو

 ا 0 دج ةففانلا ةنعطلإو ةّرملا ةَرْلا

 ا ب
 أ. ضاغللب 0000 تاهو ةكوشلا نك

 و
 هع

 ا *انلا# فّرعي نا لبق ضزالا نم ا

 | امتابتلا نم نشيتتلا + تامه درنم نقرا لقيسلا

1 



 هع

7-1 

 أارعاع 1 قاع كو ايو ا 4 ا ا وو يلا لاا ب
 اوفو عم ورع ىلع انمدق فنحالا ثيد> لو. ,بان| عاجلا دنع ىذهو نيسحت

 سصرلا

 ألو هرظن يف ىناجت ي٠ لع تعقوو مهع ةانيع تبنف اهيترماللَو :ظتيثلإو ةنم مقاهي يقوموا
 .ةناكم متسإ 1 ا اإل .مملا ظني ترم هني ةببو هب هبنو هبني لجرلا هبنو .ةلَّرِطَقأ

 لو اهع دعنا 1 ب رضلا نع فيسلإو غبان وهف رهتشأو فرش مابا (كو معارف كابا

 | نالفبو .نولا اهلبتث ملف تحيت نالف ةروصو . ضي هّون همسابو . ةظنراو ةماقا همون نم ةهيبن * اا
 0 ناطي 2 | شارفلا نع ةباحو٠ . ةقفاوي م4 1 هبنأو ٠ . هب ةلعاو ل ةنقواد اهيلإو ء يشلا لع انالفو ٠ هب | |

 ءيثلا نع عبطلإو . ةبصي ماو رصق فدهلا نغ مهسلاو 59 :اهيسن نالف ةجاحو . هدم ةماقا مونلا نمانالفأ|

 0000 توم ةيبانلا * ةلبقي ماو رفن ٠ هيلع فقورمالا ىلعو رماللو .ظتيتسا هموت تنمأأ

ْ 

 هيك راع قتال اك ين تاكد عظخ ياخشبا راو كيرقلا ةبانلا هلأ
 يف ركذر ةيدلإو ضرالا نم عضترا ام يلا ضرالا 34 + ةنطناإو فرغلا ةَهاَبتلا + عيقرلا فرشألا 5
 لق و ةرفس و كلا 0 0 :أ بن اظل زولاو فاردلا | هبنلإو .ةنطفقلاو ردصم

 ابو ف يحلل هيلا اهكرم ةّيسرا: لبقو 2 عا تانجو لاقي“ ا ةلفغ نع دجوت ةلاضلإو|

 ادا ةقلااعماب رار ا5ذأم ةتا تين“ أر لكوو' .رووفللاو ذه ادوجولا دلو .اًب لالا
 ل يسفن نع ةتعفد يأ“ اًنالف تينا انكو 4 د درفلا ةافرشو ةيارخ 6 يا

 عف دي قدا يا ديعولا ال كح يدي ىدضلا ةيفوصلا نع نا جةهابنلا قذةيبلا علا

 يعبأ )اق. دي دهلا نود ترخلا يف ةلئاقلا كنغ| جتم هاي ةظفنم ةعزت كاعاقلاب فلوصأ

 قعملا نوكيفزملاا ةلصا لاقيو زومعرغ يقي وه هن ردم هيبثتااو وب ةيانعلا قيرط 00
 لونلا وح وا 0 هجو لع انهض ِهْمِدَس دعب اذصق ءىشلا نايب ماا

 نول كلو ةفرعل 0 نطفلا عمالا يلا ّجوتولا

 2 ّ أو ٠ ضراالا ند عار را :.ابتلا + « اهرتو 0 ظقيسا ةمون ترمو . تر لجرلا هبتناؤأ|

 ب رار عار ربما اهون اك اضيديفلا اك
 ||| هيغلإو ٠ دهت يدنلاو ٠ تخاب ةيراجاو.تمرو ةحرقلاو عم بين ذنلا نديو ةئيإ قرثلإو .ةنع لفخي امر اينضأ|
 لصفني يا. نيبي ناريغ ترم هعضوم نم جرخ انا ةمدتلا حالا 0 5 | يف امككرتشا |

 5 غلا اسينا» : مهلع علط موقلا ىلع نالفو ةقادتنللا تحابملا يف لاخلا لاول رح ةيسركذ ام 6
 يان مظع بسكلا لاقي لعاف ,دا +يتانلا * عفترإو نييلوصالا دنع هيبنتلا قلطيو .بننذتلا فالخم ةمهغل

 زوج و ىلان وفر 500 نمت دارت 5و ءاه و اموال يب ةاغلا دنع هيينتلا فرحإو ءامجلا ّض

 زافك تان لايف ازرق كنت 0 خأأ ل يس نوم تما عا ا ةيكما ظاذم

 النعال كوا ليف ىلع ٍلعمو ور دنل روشم يا . نالفل هم وهو .دب ريعشم|

 آ اعنو دبع ايون بني هيغل بت لجرو ةهابتلا نم يفاغلإو 1102 هلا
 ْ 0 تتنن كنك انين كسرديلا كين ةفورعم يا. مالا هويت

 اها انينع ريم ك3: 2 ا أ ايتو ان رع .ءيدرلا فيزلا مار دلا نم ةجرهبتلاو جرتتتلا |

 5 هيلا + ةفاظن دعب ردت انت :لجرلا 158 ةينرافلاب هربت برعم

1 



 لخ لهن

 ًادعاو لبن ا 6-95 0 م ى | ابان روثو ع يو تبا ألا . يريم ||

 ا ا يع د ةلتقأ دل 1 سار ل 0

 | ةملاجو لاَ ليتنا ام ضيا ل طاقيو .هل ايعو دبر رحشو لجيرلا غيلا# روتلا ةحز : تعاج لا ب را يل

 | بلاطات الفو راك م لهو نو طين انا يو نتاع 70 :جياشلا ميظنلا|

 أليانلا + الب ةنلوان يا ةنلبتف ينلبفتسا لاقي .ًالت ةنمإ م منن كلو مانا لور ال ا
 ا للا ممل ابدل ,ءو لالا عناص جرخ هينلاو بكا نبي ليلا
 هيدا لبان نباو ليانوهو. ماهر ىلا لك اح نيدكرعاب 0 نموا علا

 9 باير د لكم ليانلاب ليا طلجل ىذاج را د١ قادن لاو. هجرخ رخسا مالكلا اا .قيناك |||!

 || لب ر دضم هَل ايل! نيفرتما نب ذه نم ريغ ل انما عم بمل نم جرخم قيقدو ردصم يتلا * قو ب ةعضوم
 | لاني ٠ داتسلاو ةكعلا ةلابلإو ٠ لاتلا ةفرح ةلاهلاو قيتلإو.اذيبن لت ع مث سبدلاب ىكوقي نلح ةاغا | عذج

 بحاص ليلا < هداتعو ادع يأ. كاي رمإلل ذخا ,# ةئبن ةدحاولا :رزيبلا رش ليو لاو ىلا اىاسضيلل

 0 + رعت ١ ماهسلاو ردصم للا » + ةلاّبت ج اهمناصو 3 00 0 5 ةنحمز ةتيببلا || ا

 نماطدحإ ال ةكوم ور( ةكرتلا ماهسلا تاعنلإو ): رالكلا مدنن دقو. ءايوجكلا لها دنع ريطتتلا ةينا
 ينعملا ةعومج ظنللا ةدرفم يف هي حالا ١ 1 0 2006 قب انا جةعرفلا نع مالكأل دبع

 وجدا 1 .نالبنو ل اهتو ل ابنأ 6 رار 3 اهريغو لذغلا ند د راطس ىلع فطصلا بدها ||

 مسجلا ل اكو لضفلإو ةباَجت او ءاكذلا لبلإو .ةثداوح ىلع اووطبا مونلإو . عفترا ن ناكل كسا

 0 ةداتعو 2 يل 18 0 د كلتاح ناك, لباني عنتر نكامالا نم كلبانلا + رش

 هنا 0 لبلإو دع اهراغض وردا 3 ا اضل ةورلل يذ لوق ةجضب تا كا سما

 أل لببلإو بلبل دحإبو ٠ 1 تسأل ارو سارلاةدّدحم ةككا هلا نّكستو ةكيتلا + كباوتلاا
 ا 1 7 1 9 3 .تماكليلا ةدحأو ا لت وذ يأ لل وا اي ويهو ديعضاا» ضرأ و وا ةةرج تناك || ١

 ||| لبن كلذ يل هلي ةأرعلد د ٠ةينللاو ةيطملاو 2 هرزجاوا كونو كانو كيم كل : جريغصلا ١

 | ليدل اي جتنا دام مسجلا, لبنلاوذ ليلا ءايرا نلف وداني دج راسل لس

 ا لال فرك اب اع مح اس ناس وام لل نيل هيل تيا ينج لدا ءاطعا وا ليملابأ ١
 || ليلا اسوم« ليالا دومص نركي تحال نالفبو .ءيشلا دعب <يشلا وب هلَّلع ماعطلاب انالفو

 ا ةلضاف ةلابنلا ةنيب يا .نسحلا يف ةكيماتأرلا لاقي ماقب اذا كلذكو انيدش اًقوس اهقاس لبالاو 5

 | دشنإو لملاب مءالأاو 000 مسأ لبتالا + ليات يي اهاّيا ةاطعا لبا ةلّبن + ٍلضفو ةباجنو ءاكذ ا جدقبجتاو هني 1 اضيا لب تاو ٠ .سرخلإو ةنانلا انكو 0 تاكاشناكلا ني لجرلا لبنو٠ م 6

 ا

 ا

 ا

 آ
 أ

ْ 
 ا
 ا

 ا
| 

0 

 0 ١

1 

 ( ع ابصرتوا اونا وق ١ . يري لبنا ءاطعا اًنالفو .بطرا لغلا ليو
 كلذ ججار .ريصتلاو للابن يلو رص ملا لالا ٠ لبن ىنغم لجرلا لست . طولط دع دا
 ليلا لماح ليسو .ءانلا املا باب دارا .لاتلا بلكت: *:ةأفو م كاع ليرات أ

 | 1 ةصالا .ةيلخفةل ابنلا يف ةيلاغآلّبت هلبني ةلبتف ةلبانمةلبانو . اهب
 ا
| 
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 0216 مآ
 . ومب ةجرفشس وه غاب رص 1 . ةغلابلل دش
 ١ هكمإو . ءافخ دعب ةربظا «يغ إو .امانا كرو
 ا قا ]ا
 . بردا رهاكلاو يقل كرا, اطايالاب دّبعتا ا
 ريحا يتلو كاجانا اها او ةيكرلا ر فاح طبت وأ
 نطابلا هننلا جرختسا ةيتفلإو أ
 يخيل ل 0 طبلا * هداهتجإو مهب
 سدا اك ل واعاهلا ةكاش قو ءطنو سلا ْ

 ايات كرديال كول نادي كرا روكرتساتما
 ححاطبلاب نولنتي م أن رم لجو هلع ر دقو : :روغأ

 هدا معلا ةزفكل كاذب ارش ليف نيفارعلا تكف ظ

 اظبس ع 5 را ضي رع

 38 الاب“ هجرئغح ألا

 : هعراخأ|و ا كعلا|

 سانلا طالخا يس ليعتسا مث ةلصا انه : ا
 ضيا مهل لانيو ٠ ةّيماع يا ةيطبت ةلك ةنمو ماو وأ
 نوللا لدم خطابنو طبت دحاولاو طابناو ان
 اداه لقا هع 2 كاملا

 رمد لب نب او "اوظوتتسا برع |
 طبتلا طيرتلا +رّبلا 0 لوا ضلاب ةطبلا
 ل١ عزف نحطت را طيبتلا طابنألا «روكذللا ليبللا |
 ةيرلاوذ لاق٠ طّتلا نييلا ||
 اًماق نطبلا ظبنالا ناصح نولك |

 خش نوللإو لفلاغت لا
 هاضيب يا ١ءاظبت ةاعو' طبت ج هاظبت تفاالإوأ|
| 

 ةلكاشلا ||
 أ
| 

 رصن باب نم ) عتب و عيني هو عبني هاما عبن |
 *ب نيملا نم جرخ نعت اوبن اعبت ( عتمو برضو |
 و ج21 عبتو . نيعلا نم ةجرخا هللا هللا عبا|
 عادا او عوق يذل اعايجا عابإو الياف ا

 عباونو ٠ عباون جثثّولل لعاف مسا ةعيانلا * و ذأ
 + ريعبلا عباون تحضن لاقي .وقَرَع لياسمريعبلا|

 م قع

 انك

 اولزن مال اطاينا تيّ دالوا ع 2 .هاملا وهوأ|

 ةليلب 00 علف جسرا لو ل

 ةغبانلا ةليل لخلا ًِ ف طوق نموه لب وقعا ن نازحإو ةيغبان

 ةلوق تدرا انا تلقا

 ِ هادا عجار : ةحعابت تبذكل يه .تسالا ةَعاّبنلا|

<١ 
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 نمو ئنلا نم ذخت رو ردصم منلا + جب ن

 | يف ةنم تبانلاو لبا هلق فيس تبعي 0

 ل مكوكو طح'شلا ضيضخلا ينو نايرشلا نسل 3

 م 5 0 ان ىروال عبنلاب حدتقا

 ه«ةدلومو اردصملاب ةيمسأ عوبتيلا اضيا عبتلاو كا

 طقرالا لوقو. عبتلا ةلحاو ةعبتلا

 2 ل ذواي
 ر

 ناو اةعب ادع بهرثو

 .عبا ءالا 0 ع علا » ل انوق ةحبلأب 5 |

 أءاملارينكلا لو دجلا وا املا نيع ءايلا جتنب عْوبشلإو
 2 الارغ ىح لذا 1 ين زو هلع ةكمر

 ع“ 00
 .ربظو جرخ اعوبنو ام غينبو غبني *يشلا غب

 قنَر ايف نكي لو ةداجاورعشلا لاق النو عن كلو

 ااعولإو. ةغابنلا ةنمراث ةسارو.عستا اين دلا يفو .رعشلا
 ند باوصلاو٠ قد ام هصاصخ نمرباطت ققدلاب|

 ةاورتلا ارثكأ دلبلا ع نالف غبنا * ةنم َق ةد ام صاصخ

 + لخخلا صاصخ نم قيقدلا جرخا لخانلاو ١ هيلا
 9 5 .عب 5 جدانلا م فعلا لج لا: ةفرانلا

 يب كليلة عباد كيلا لاق هنا يمضالا نع ىوري

 يل لاقف هيلا تودغمن هل كتان دن كا زاد

 رييااي ةغبانلا ةليلب تلق ةحرابلا تسب فيكةيحصا اي

 ةلوق تدرا كّلمل اقف نينؤملا
 ةليكض ينترواس يناكذسبف

 عقان سلا اهباين | يف شقرلا نم

 يان ةنمايرل ينيك
 بكاوكلا ءيطب هيساقا ليلو

 غابلا + هب : ةيربطاو نيطا ١ ةغابنلا © 2 ىرلا رابغ ءرلا رابغ غاب



 طب شب
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 ةشييلا # ضرالا يف نييتي كنا وْ يف يذلا ليمجلا ىلع علا تيري ةلوح اع وعافترال هب ي 0  .عيجما يم

 |شوبلا ل بلا لصا شوبنالا#ةشوبنملاركبلاو !نضرالا :ةزوهيح ليا ةروبنمو ةربنم دئاصقوازب انم -جذلالاب هيبشتلا ا

 اهرعا لاق كالا ج هقورعو لصاب حلتتملار يخلا ولأ ايلا |
. 6 2 ! 

 ا
 ةيشع ةعيوداأل 1 . جيرابن 0 هديربت برس ا

 1 ل أتي ٠ نتسل ايروع 2 عم ا صيني ع | هيرجإو كفر اسلوب حابصملا س اربدلا - سرإن 1

 ا
 | تّوص اًضويت روفصعلإو رئاطلإو . كَ ام يأ, ضبني 0 سيرابلإو سيرابن ج ةينايرس.دسالاو روسجلا ||

 و

 م وزت دنع هيحاشب تّوص - مالدلإو .اًنيعضا ةبراقنلا رابالا

 ردصم صبا * اضيا صيتتلا ةتوصو .ةاثناب رئاطلا »لذ ؛ هلل انكب انالفو .هزا ازين ةزيدي ةزبن
 ون ا ع اذا لقبلا تم اللا | 5 ىنعم ين # ةئيقل | ةييهتسملا باقلالا هي عئاش

ْ 

0 
ْ 

2 
 مر 8

 لصنع شيبانا ىوصقلا ظ ةلهرا عزنلا

 مالخلا صب هيوم 5 داو رمل 5 د 0 0 .ةرك ا 1

 اعل ا م "5 م -- السلا
 وق قف ح ةرالفو كا ناك 6 صضيني قرا 0-0 الإ فلن يذا ل

 هم هر م هم

 ضبنا#* اينخ عا. قربلإو . ثمل اهردو كيس ءا اعاصا كلا ركن مضلاب ةسينو سين سيني سلب نس

5 

5 
1 
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 مول اب ضبنأو ٠ ضبن ىنعب سوقلا نعو سوقلا يالا 0 امرثكاو. كترحتو ا ١ نالفو.ةنكا

 ْ يارلإو لعاف مسا ضيانلا * ّنريِل ةلسرا مث ةبذجأ لباملا لوتك

 أ ناكمو لحام دلب موتك هو ضابنالا وذ ةتقيقحو مظغ لكرما ناضتكتو ١"

 || - حا نيبو ا قدا تن ا د 0

 ا دادلودَو .ردصم ضرتلا + ةبضغ جاه يأ «سبن ع اكسدنت د كت اميل: هك

 .كاَرح يا ضبن الو نضبح هب امو ٠ "م يأ ٠ ضينو سبنلا ري نجا ارلا لاق

 | نوكت قورعلإو بلقلل ةكرح وه ناويحلا يف ضبتلإَو ظ ١ ةساعيا٠ ها لجر## «نوع ءرسلااو نوتطانلا |

 ةنلدمم دا ةنواجتم هرجألاو | ةريتك ةيرلحت ىا ةعيرسإ رن جداسبت كو

 اول د كلل ذا ريغ لل ةقلعص وا ةيوق ةنبل وايل | نعزتكلإو ةزربااشي هش رولا 00

 | سرا ةفرع دقو.ضيرملا ةلاح ىلع ل أوحالا ضعب يف رثبلاو ربذلا شبن ةنمو ٠ ةجرختسإو اهنع ةفشك <ضرالا |
 انتا 0 3 ردك جانا ادد .ةنبارتإلو 87 ديما .كلذوشوأ

 | | ةئحاولا ةعفدلا 0 0 0 ا ل 0 مدع نا تاتا ا

 | هدي ةارت ثيح بلقلا ضيتم # ضيتلا نم اةحلابلل لاف ىشاسلا + كلو 08 اهيعت 2 |

 ج ضبانم جفا ل ل٠ فدل «لوال الا فايل روبتلا شينب يذلإوأ

 ا

 ا

 ا

 الفو ٠ .عبن اطوينو طبت طبديو طة طخ | شبتلاو د سونا نم ' نزرا ربونصل اكرخت شيل

 1.؟؟ 1[



 55 عيب برذملا قو. 00 ةلهاجلا 1 لئااك اس مج عقروت الف دهح +ال ضفنلا مه اقل لامر

 ”ةاسولا ذيج او دحاو رجا نمو ياعم اظيما يكف دجلا 0

 اوم الكوت ال ينل اوانزلا دوو لات مالا نقر انا ةفرت ناو مع عقو | مث نيوتسم ضقتلا

 كيدحلأ ينو. ةيرطلا يف هاك ”ىصلاو رلازها ىلا ربتلا 0 اير انهللع كسل اننا انا برض

 ظن رطل كحال 2 مرا لاقيو اق اذو.: ريصي عك امد 2 ارا

 ربق ىلع يا ذوبنم ربق لع 2 طِتل ربق يا ذيجلا 5 اي اخو نيالا وا رمتلا ب

 روبل كيلا واس دان 1 الا 0 ٠ بن نعم ا

 ياللا! رح راع ىف هز ةردجن لالا رات |ةفلاخ ةذبانم ةلبانو اي ركل 0 ذب قب «يثلاا

 ا ره 1 ياا 00 ةقرافو

 أ دعب ةتوص عفر يننملاو ٠ ةعفر اربت هريدي «يثلا رين - اهازأ مفشاكب را رونلإو ٠ تقي ر لا
 . يسأب دي ل تاي ضخ ذب أو 00 انه هعاب عيل كيس ةبانو: هب

 , هلع حراإو .هرمتإو ةرجز انالفو 1 ب ن يف ركدو كالقواَنيِدْراَض بيبزلاوارقل او . هن يتعب ذيبتلا
 أ|| لان هتاسلب اتالقو ٠ هيمي رتعرسب ةعفز| كنعا يا اناكي دبع[ ]اقر © ةيحات ىو ل ارا

 ' ربما مالكم يو .تيرغ زهق حرج هب ةثعأ ولضال كي دما هم“ لا زكر وك 7
 أ| اظعاولا و ميوت دسجلا رب: .ةادب رابنآلا ب برع يف نيتبرفلا تمم كدت شبجلاو .قبنملا
 مادا ازال ها كاتم هنيو :نزقللا اوتو :ققزلا نيلسلاليلنااميغااور صم كتل «قيبنلا عتاب قاتلا
 3 0 ا نلاا كبطل ا « حايضلإو لام نمت انكضرابو ةنم دينو هلام بهذ ل ساني
 اأو ركرتم ةمقاس نا لا ريدي ةناكتنرمل: يلا ضزالا باضإو : بيش نمي وسار يفو + حلك نموا
 1 0 متوت ريعبلا ىلع تّبد اذا ةييودو'دارثا نم ذاَألاو . ذابنا جريسي يش يا. رطم نمي

 رايت و زابنا ج ميئالا شحافلا ريصنلإو عيَس وا ةببابذا سلج لاقي . ةرحانلا ةَكبنلإو ةّدبتلا + شابوالا ساخإ| ْ

 [|/لالتلاو جالا هي دام الل كلف انما كيال ا لم ةيلطنلل 1 هيا 3

 1 .تارابناور بانا ربانا جدرتموسرافر ,اينالاوا ربت دحاولا دّيبَتلا * دين ج باتكلا ن مةنبدلاك ةدح لعءىغلا ||

 !ذ « هب حدتقو 1بققللا قيم اك هكا الا نكح نعارسلاو د او يبس رووجنو راصع نم دين : امو لا ْ

 || رهاظ يف ةرتنلا طسوو رمل هيلا م هرب ةنم ةعطنلا ةّنادلإو ٠ يلذإ ىتح يلا ذم 1
 ||| ةحي مص وع يش ن:عفتر م كو ديا يفيرولا |. ةزمهطاوةغشلا هديا + ةنينا ج ع -”ويعاوهو رغب اند م صن أ

 ||| -ضذخ دحب يا ضنخ نع هتوص عفر ينغملا نمو عزذلا ةنبادللا + 7 ا يتل اود ولا ثنوه

 ” لاب كدلك طال تا سنس نع ليابالوا لقتت نا رع ىف ةاتلإو ةذا ؛انلا عيبو . دبات ردصما
 ْ نم ميجلا مض يف اك" ةرواجي اًممرثاكا ف توصلا عفرل اذكب عيبلا بجو دقو كيلا هذبنا وا بوغلا يلا قبنأا

 | للا قالا ةديتلاو !جرخ دع لقال ارلا غو لحرأ نالوا نقب كيلا يربو بونلاب هيلا رت نا راانكو
 اأاننكأ لوت . نيا ريكلا# هايد ا عد 1110 لا هلك هاشم كذبا قرع
 9 . ناكم ربدملا + سيكلا لجرلارثينلإو .ريبنلا !مبحاصل لوقيف ةاصحا ذبنيف مغلا نم عطفلا لجزللا

 لكي ظعاو !| وا بييطخملا هيف فق فقي ةسيكلا وأ عياجلا هب عويبلا نم وهو .اذك لك . لوف رجلا باصاام نفل

 ا ل

 شبا يحاك كارت



ْ 
 0 مكملا ةخجانلا + اناجنا انجح نمع ب. بلكلا عينوروكذللاماعطللةييادلا يتلا: كالا ذيل ْ
| 

 أدعي :ركلا اضيا كتل 5 .ةيكدلا ةّحشل او تلا لاَ كِلَكَو د لات بسن اذاق٠ ٠ ماشل دلاب عضوم ايلا ||

 ريبانزلا روك مك رعاشلا لاق . حابنلا لع ةلهح ةهتسإوأأ
 0 ةماما هلي نمت مانت ةفيدي يشل كب ميملك ١ ها ا

07 

 ذه 4
 : ل

 بالكذب راجل هبا باكا افكت قيززافلا مراكب تنبت يس اونف ناو
 ؛نح نا ©
 و اهحايصب يدتبيف د ند حرا 0 كلواجلا كرت دع

 أ - +

 !أبنكل 1!توص حابنإا ؛ جيدتسملاب قزاطلا فيلا يمسأ نف رةرننح يف ايش نونفدي ناببصلل عل ةوبنالا ||
 ا

 أأدي دغلا حايل ل دكا خرم عوبل دوسالا ديرما ا فل طالا دنع 2 ثينل او ب بلغ :جرؤتس ١ ا

|| 
 || دلال كا و 3 00 شعب ؛راغصفف دامو توصتلا قل د اردكا كاذ ولانها

00 
 + ثلا ,قرتلار اردكلا دهدما عابنلإو تك دحاولا| 2 1- حا ند تجر ا 5 : ةئفلا| تي ظ

 || معالكتإو ا ءاو مونلا ةجض حويل وع د .دلا ةيبظلا] طل لجرلا جنا ::هاندرو ام راو ةييتلا سوماقلا |

 بي 000 2 ع ىهو اهتختو . ” .جأب | لع دعق ثرالفو . مالك يف ش1

 أ

| 

 ام اذا ابلبتم نم بيطاي 2 |ناك ل هاج ماعطو ةيهادلا ةجيانلا +: مكوت عيتنإو مظعلا |
 حوبتلا عتكإ مث 6 قويعلا اند اجاجلاو ٠ .راكو بج جامنلا + حدف ن قلل 1 و ضامي

 رصضن و هءافكشنإو 5 لاو ةرينكلا ةعاجملا عضوم عيضو مث ب الكلا نمد .ييلا ٍِ كا بكلا و : مادرلا ||

 رمرادل حوبشلاو ةرارعلا نر ا ا 8 7 جاب 0 : قيودلل حدبلاو ْ

 كابس لاكن هع دلو اذا ةيجان كب ذك لاقي .تسالاوا جانالا كلو م

 قاوم دصو قم باخر 0 نيج 0 نم نيحول نيب لمي يِدرَبلاو ردصم جملا # قبحإ||

 000 زينل لكا“”نالفو ٠ هاجت يف عزز لعرلا «دعولاو نا لو وسل ارا | عا اونا ولا

 0 دعو ع ا عاطل .اسّدأ برعم ةيدنه رج ةرغ دذاب رسثكتو أل

 طفن ام تحل او 5 يد ربل لضاو لسا نعرذيلا نم ٠ ترحم هلم ١ هب ىدالا فا راجل |

 ه6 ل

| 

 ظ لطخالل|توضلا ديدشلا جالا جان بلك لاف: . مالا |

 خرا ةنرلا ضالة اقتل ابل ١ تملا نع ديلا نءاوب يأ ٠5 يان دير و انضم كل ١-06 دعنا نيو ||

 عفر ل ,لمرلا نم الا رمكب جشم *. .ةلعفي الام 4 ناسلب يلحنملا جلو ةنوفتا

 ٠ ةنيفسلا حاول 0 بتقت ني يلا ٠ قارظنمو فاربخم جرخم ُةوجرخا نام اسك ||
 ١ ظرخلا اجا لا بروك ذل يدربلل ةتل | هم ةزعشل و نانقريغ لب !ءاسضرلا# نان لافيوأ|

 توم ناتو . بارتلا سرتكلو نول ردككلو ًئن جاو جبن ديو او سينلإو يظلإو بلكلا ع |

 |ىا) ةنوكسو ران هلي اَعثأ ديرثو .خابتلا نيل نو هك لاقي .تاص 5 احد اجاو ايم

 قي تيزلاو ككل نم ىو وأ(: ةةوضعوا عرين لومتسا مث بلكلا توصل جابنلا لصإو ل
 0 | ةزيخو ٠ :قيوس اللص عربا ةريغو بلكلا جاويش ى عمة ام ةحبانب 1 5-5

 || ةروس هي
 | ااا 7 اة نع ل الغلو دال دوج أجا اذا يراملا ناك |

 م



 تبت

 بجتو .بيياناةلراص [بيبنت تابنلا بيت# ظعاو رثكت
 بينالا#ةبيركلا ةحئارلإو ةرملا ةبنلاد ؛لبست ايها
 بصنلا تم بوبنألا» + ةنم روصتم لل 001 5

 نيب ام بوبنالا وا ٠ ةيدابازو رينلا ةلاق اههبحكهحرلإو
 هيتدنع نيب ام تابنلا نمو حمرلإو بصتلا نم نيب <

 كا دنمو ٠ تعصتل كم فوجا ل ا

 رطسلإو ا دالاس م سانا 7 الأ

 ةكرلا بن .بانأو ٠ قيرطلاو دف دا ضرالاو رمت"

 وشا ةيطنا ا اعم سفنلا ج

 تصل نمندتدتعل كك نا ةيويثالا حاصل يف

 و

 اخم

 لاقل

 تناناورخ و هل نا عبجاو ةلوعفا و ظ
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 [سلر 6 8 تازتلا تما كك 2 رببلا
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 توصلا يلا .داناحمظغ#رلشو عقول ا نارنلا | ترما اذا لوفثو .اط ةلمع,ةميفلل يلا ىلنو م
 | ينو هيلا نم مادو ,نلا + بالكلا توصوا ةزخما| ٠ هن تلق هيلع تفقو اذاف هج عا ئا كليون نم ْ

 راجل ياخ وحلا لان وهلا نعنرابخالا هانا» اًفقو هّرو ًالصْوَر ىأر نيضافايل ظ
 م يديمك لوقت برعلاو . ين اهريخصتو ئأنا يلوفتو.. ايون الل لع ةمينمإو .ةدعبا امانا ةيع
 هللا نرعربللا هر دكا ؟+ريتءلاريغصتلاو. .موس هين |(ىأعاو 0 ةلمعيا .يثلا|||

 ا يناجي رو ةرانخلا يقو ةيشاف ةخل اغدالإو ل ادبالإو | يؤنلا ىأ.:إو ٠ ىأتناف هانا لوقت ٠ دعتبا هانا ةنعأ||
 || لاق . هاينفا تويند هكيئاو هاما جن ةعبسلا| لوجرينحما ىونلاو سلو يؤللإو يالا * ةلمعأ||
 ا ايلف بل هيالاع لوسلا عنو ةمثلا و ١م

 ليرم كنا ءابتلا ماخاب. .٠ |ةيس كيس يانلإو يرو ينو ءان امرا كالا
 اكاده ليبسلا ىده لكرباب يعلو ديعبلا عضوملا ى الا < ين

 ا ديكو نيبلا قلطأ اعروع تانيبن ج ةسيل ف منالاو علط,وفلا ى كعو' را 0 ينل ١
 دهرا لوم خس واي ا تاض.ان اود خضرا :ميلعأأ

 أعل ناكملإو جضناولا قيرطلا اًضياهيبلإ او. لا تأبنو .يتلا لم بالكلا توص وهوا اًفخ
 ايلا هولا لارا ل ا بدودملا رعاشلال اظن. و تعاط صرألا|
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 ةشوشخلا دولا نياهنملا ينو كيلطا

 ارا ديعلاك يرتوي يق كرا كرها
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 ليم ليم

 ءرق يف ةلاما قمتم لاما ةينرانلا لام لاطبلا باّكللا طاّيملا + ةرتو ةّدش ول|
 110 ليقع ل ١ كيش 5 ضرالا هجو لع ىرجو لاساتيتعبب هيشلا عام ٠

 ليم 111 اك 020 نةيشمأ .باذ نمو . ىرج سرفلا عامو ةديد يف [طسينم||

 |دتحلا ةلاككلا مريغو ماعطلا .لاقسإو + لاقساف اًعيتهشللا عيؤو .ةلاسا ةءاما ءيشلا عاما 1 ف

 |ليالخ لاما هبلتيو انالف ىلاتسإو ٠ نيعارذلا, وا لعاف تا عئرلملا :: :باذ اعاينا نمسا عامإو ٠
 ءالف ةعيلا لها دنع لئاللو ٠ لولا ريالا سرفلا ةيصانو عئراملا نوم ةعئاملا * مافن
 ادي خال ائاَم جلئامل اتّنّوم ةلئاملا+رقل ا ةعيملا هركّذيس رطعل ةعبلإو ,تلاشوت سيلا ا
 | طايس مب دو كعب هر 21 رانلا لها نم نافدص مورلاب جت نم ليسي غمض وا اذج ةهئارلا بط رطع

 أ 5 00 رقبلا انذاك ةرجش وا لجرفسلا ةرجت غبص يقول ١ جيرطلا للا مسدوأ
 ا فلل يس نيسوؤر مالم تالا ةسايراع عطف لاو را ل اضرب ةرش اط جافتلاك
 تالئاملا أب دازا | هير ر ندجيالو ةنجلا نلخديال ةلئاللا هكا كلا رهقو هللا كاملا هلا مسد اهاون

- 

 0 لا ناي ياللا تاليجمل ابو. . الخ نامي يلاللا .ةلصإو هلا يش لكو راهتلاو بابشلا ةعيمو ٠ ن0

 * ٌنهروحشو ن.موجو ربظنل عناملا َناِي وا 1 3 هيرج لوا س فلا ةديمو ا

 || ءامكحلا دنعو ردضم ليل: لد يفركذ د لاك اهانعم ةيكرم ةنن اربع كلم مسا نيئاكيمو لي |
1 0 

 أ | ن-- ةهبح ل 0 ١ ةعنع 3 ةدقادملا مع ىلإ بجو» ؛ امإ 9 ل لدم نك 3

 ى *يعبط اما وهو اداتعا ع 9 باو تأه ازور سس لل دل
5 

 ا

 ع

 5 لها دو يضع وا ةَقاذ ةفاسفنوا خيرسق جربالاب رو ٠ ريختالا هع تر 0
 اوما ءادوراعلال دعم ندب ليلا عياد روم نسوقإ كادر

 00 ا علا ال نا طرشب ال اًسّيولأ يموألا مو اليم ليو ناككلا ىلا لام ظ
 || ةدصتمو ةلصا ةناي روعشلا عم لصالا ىلا عوجرلا ةّبحاعيشلإو نالف ىلإو هيلا لدع هو

 اراد لما اف 5 عوجراا ال ماحيإو .ةنع داحو ةكرت قيرطلا نعو .هيف بغرو

 حاب هل. هب لمكي يذلا للملا لؤلإو .اعبط .ويئاوجي مجاصا رهدلا مييلعو .لظو راج وكح يفأ
 أدم رداورفال انو دوو جرجلا روغ اهب ربتخي .ًالئام ةريص <يثلا 0 هاى 6 طئاخإو أ

 || ةيخارتم ضرالا نع ةناسموأ ضرالا ن ء رصبلا ا ةعب را هيلع ليئالوه برحلا لوقو

 ا ا ةعبرأ“ 0 فلا ةئام وا بح البا لمحا اعفرنل اهيفرظب نالكراا 27 2

 || حيرفلا يف مف ةالتخا كبس ؟ عارذ فالا ةعبراو اتنالثأىا بورغلل تفيض لوم سلا
 || فلارثع انا وا ءاءدنلا عار ,ذب فالا ةعسن وه لها يادصق قيرطلا اني لانو ه1 0

 | ةيشاملا ليلا 1 لويمو قلقا ج نيندخلا عار ذب عارذ ليم وهف ةنلخ الزام ناك اليم لي يثلا َليَو . دع
 ب اراقا قالملا نوكيا رآ دعا . عاب 3 . ًالئام ةلاصآلي < ينام دقو
 دقت لعرهو فلا داو را الك نم اًدرخام . ايخيب جدو ددرت نيرما نيبو كش رمالا فو

 برضو ليمالا تنم هاليمل ا كلذوختو ةوطخاكقلا .هيلعراغاةلئآم ليام. لام عيل ل
 صاقعلا هيف َنِيام طاشتمالا نمو ماععالا نما. هيلع انرغاف انيلع راغا يا . ءانليات يلاولا انكيام لاق

 ا

 ١
 ا

 أ

 ا
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 سوم فرك ذ ساما * + قاس ىلع ضبني موركلا نم زاتس|و غل :ظيخلا نم نالفاأمو لزعنإو ريغ ن

 جرهاز غ2 لكوا غازوجلا نم محو رتتتملا "ناسيا لوعنلل لتاقلا لوقو ٠ لءاف مسا رتاملا * ا

 قاسم اةيسلاو ظس|وو ةرصنلا نيب ةروكو .نيساْيما :كقنع دم انعم تكسيو زام لوقي دقو كسار.زام
 نْوسْما» ؛ةعقطا يكوكدخإو رذيلا ةليل مسإو . فاسو يام ىنهنب نوكي ناالا نهي احي عر كالا ةيؤمتزالا لاق

 ءاب دولا مسا وسمو ٠ هجؤلاو ّدفلا برسحلا مالغلا نبا لاقو .زمالل “ايلا فذحو يزام لاقف<ايلار آف

 07 انا نادينا ا 7 نزام ةمسا لجر لفق دارا الجر نا ةلضا جيارخالا

 2 قتلا دسالإو ةئلل ابلل الباع راصف نزام مخ قالو و كسار زام لاق

 نسوسلا بارش ُنسؤسيملا ١» | كيمو. تيك قيمو نيم لجر # داصفلااوب تلكتو|
 كلذكو.وب ةظلخ اشم ةخرورعشلاب فوضلا شاه . ..ادنعو .ناتما ردضم زايتمالا# لضعلا ديدش يا

 ربخاو ةضعب مكربذلا امو .زعاملا نولب ناضلا نبل لجرل ةمركحلا نم لطي يصفع ماعنا ةسايسلا بابرأ
 زواج اذاف اهيعرض يف ام فضن بلح ةقانلإو . وضعبب ل اعالا نم لمع لمع ب وح ةعاجلتوا

 اوشامو ٠ةطلخ ءيشلاب «يشلإو .. شرب سيلف فصنلا بلاغلا يف نوكي كلذو هيطاعت نع اون نم ةغتانم
 ةعاشلا لوقا 0 اوم ةشنم ضرالا 0 هنتوا .تاذ زايتما ج3 يعم ذم ىلا

 ,نشيقرتلاب تعإوأ فق لذاع |١ سبيل ١ نسب دارملإو . يناعملا اهب طتبنتسي غامدلاايف
 لفيمإل قاما ارنا 0 يعنااذأا
 70 سرا يطلخ يارصن وبا لاقا .اب ء ةفرصأا نطير |/مقوفل ذا لاا تب عم درعا
 قو 14 ةركتهدمسا اًيببتو ارياسفت هل: ل اقيوءاخل ا .طدع نيلي وأ

 اًديز و. ةرجز انالفو .راج طم طي لجرلا طام | ناوتسو ةروكذم تاذ نع ٌرفتسملا ماه مالا عقرب دماج

 تت اناطمو اكد نع ذلفو - ةسان ها ديرتوا قاف سهير ةتاطو سرا د
 ا ءامما كتاقنا ةعريرملا/ ليقول حت مزال. دعبو قباس ىلا عجر ال وهو هّرد ُيسريمضل | نعزبيغ سرافا

 طاما + ينع تمعفر يا افلا ينع تطيم ذم تفلك انلوق.ةّوق.يف ةناف سفن ديز باط انلوق كلذكو نّوعم |

 .لعتم م جلا لع ةدعبا انالفو .ى ولو للاب ةطاما ينع نع أ :الا عفرب سفنو كي زا او قش باطا|

 1 لا ةموةرييخ طامإو وه, طابا ل افي“ ى ان اني قس .دراملاو .ةلئجاف "ويفر دتملا هىقلا كلذا
 ْش روتلا طبامتو ٠ دلك ّ مال ة ةيظتلا قو قيزرطلا نع ارم بيرلصبلاو

 رجزلاو عفدلا طا 1 0 مون اكةط ميا كرا نرخ د تانيا“ بري

 فا طايطلاو لن دنقلا يف قوتنلا دشاو زابدالإو لئملاو ٠ لياقو رتختا ا

 طايمو طابق يف ونلا لاقي ةنمو ٠ درولا يف قوسلا ضرملا هلل إو َنِم  نالفو : مو -

 ايما هذا هللا 11و باعد رع و ياراسقا كاما ةايق هلا ل يادتد نيت بولا 0 0
 اذايلا يملا: باتك فو زابدالا طايل أو لابقالا مظعر جو ردصم 010

 ل ىرخا طميو ةّرم طيب لازام موق نم طابملاو ةقرو نأ الا يورلا زوجا نم برت# لاحرلا امد
 طايلبو 5 وندلا طايطلاب اودارا ماك اذكو انككلعف لكوي ولح لفلفلا نم ربكا دوسا مح ةلر ةداقاقر ل
 كبزنو ايش يلم هايج ردصم طا # دعابتلا برضو بيبزلا نم عون اًضيا سيلاو .ةم ةلحارلا ||
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 ٠ 55 ديم امردا 1 هدو ةأبن .اجقيرطلا ننوا عفشي نا ةلآسو طيس هل ةطاعسا ةتلاعنإو .ةقرع
 1 لادا ادور هانم افهؤأ» قيرطلا 7 امردا ما كد كليسأب فرغا مشاملا لفملا 4 ةنمو لعاف مسا جاما <هل| ْ

 | قابسلل ةدعمةعستم ةعث ناكأالو ناكيلا «هئاذحي ا ا نا. لفسا نم طتنلاف جتاملا |

 هبناوج كارحغان املا نموهو اهضيورتو لوخلا بعلو هيسو ٠ةحام ج حت م يف كلذ عجار ٠ قوف نوكي |
 [ج ركذيسو ندّولا نم وأ قابسلا ددع 0 رعاقشلا لاق. ةحانم ةتس ادلزن تسي دهكا

 ١ ماعطلا وباع ناوخحاو ماهطلاو ةّملا ةديلا + نيدايم اكود يولد. جالا اهياااي ظ ظ
 ا داعيملا هد ايم ,.ةنالاو ةفل انما امه هايل بل ةكسيراكبب [نتاغلل كللارأ فا ظ
 ن٠ لوم ماو لعاف مسا 4 يأ طدمعمأاو + لخغلا نم صرشلا جيشا« ةضايب وا ضيبلا ةرفص حاملا |

 ارقل اب امهغيب قّرفَيَو ىهو ةغلابلل ل اعف حاملا :# ةحاسلإو حلالا عج ةحانلا |
 ! لاناإو ميلا بات يف عجب 0 ناخب | رعاشلا لاق.ءءاملا تت يذلا ١

 | ةفادءاردلاو 0 -نالفرام ظ رجنمو ملطنلا حلاّيحمان اهف <«
 ةوائاش .و ٠ ةرملاب ماتا عبار أذنب +ةشفن فوصلاو ٌرهاس نالجت وهوألا سرلاالو

 | ةلايع 1 او «لعف ام لفق.لعفف هاكحو ةضراع ةرِياَمَو عام ىنعب اني يم يغملا يف رثخت اقيم دعي جي خام

 | : ةباذا *يشلأو ٠ ابعطق هجادورو . مرام ىنغم ةرامإ .اكزو غاذو ك2 ادعم 7 كيع 0 5

| 

 || لوقلا نبي انزيم ةيوند افاد مث[ هيف بمص نارفعرلاو ةمودو در از ات الفوب رع لكلا . براطنغا بئارسل !|و

 | ةلاو . مجرامأ ىف ازاي ةيادل هلا كك زاتفإو 0 ٍظ اي تت روايفزنوار ”ننةرإو دوناننغ ةباضاديزؤاا م زام

 ةّراّوملا ذ :+ ةّرايمو رام ج لعاف مسا عاملا + ةسفنل اهر 1 ليام اًنياق َديات# كر ىدن :اهباصا ةلظناو ا ا

 / تبلق جرام اهصاو :ةعفقت اذا ففوصلا؛ْن اضن رزجازلال اق“ لعتساو راما ادا داعقأو ٠ ارتي ا

 || ةدنع أم ملوق 4 ةنمو ٠ ماعطلاو نانقملاوملا *|هأو ايلا. اهنذاقزأ افكت * قنايأ

 | فيفخت رْيِلإو ٠ لجا الو لجاءال يا ريمالو ريخا . .. اهدانب ترا عنب اهرار (
 | ةرانجي ماعطلا ريا : ةماعلا 0 نم وهو :ربينألا ماعطلا هيلع ناوخكإو ماعطلاو ثنولل لعاف مسا ةدئمل

 ا ةيجارخ 4١ كالنمالا لعافحنوي أم ِةَر َّرْنِل 6 او .نيم ج ناسنالا تروا نوهت ادلاو( َء ءاخلا باب يف ناوحلا عجمارر |

 | بلاج رايلا# ةزمطا ثنأز يف يرددألا عجار ناملانم ايبا جنبا رعت ا روسو .كئاومو تادئاها

 عم ءارخملا ةيلغ عّق دي ام ىسبا ةماعلا ضحلو ٠ . ةربيا امم رو“ ةريغو لكآلل لقتست معاوق عبرا تاز ةيكدسم

 اًراَيم كالمالا لكيبلل ئراصنلا ضعبا|:لنعتسيو لكلا تيبلااهو النعت
 ا سدّته اعبي زاىواصالا ضج نع هير ادن نمر .متذملا نم د دلع كحل هيا اوفاط امنهاكلا هيلع لعجم ي :

| 

 ةنم ترون , رهو مثريغو ىظرلاو ني دعما دب نوت ةلعاف يضو هاطعا نواعم هدام نم ةقيشم ةدئاملا ]يق 4

 ١ نربي ةنريق نولوت الكف :اهايا ماطعا يا ئايلل اهذام كللاملا نال ةلوةفمىن 1

 أ

 7 هس 5 *# ب

 |! ءتسلإو . هريغ عع هر ةلزع ازيم هزي ا نمو « ردد لا كر 7 اذا ديع ماع

 ١١ ىلا تر اك نم لقتنانالفو“ «٠ ضد لع ةضاب' لضف .كلذائديمةلكف الام م نوعا نين ىديهادا 2

 هيتلازتو 1 ية واما: زاماو 0 ناك ياا 0 هانا :قلف

3 

 غ

 عا



 وف
 خخ

 مدسسللا ة سس ببي بيب إب بببس ب بببمسسلا

 جراخما يف ةعوبش كديع نيبو ةليهام يشوه دارج يف هريغو لجرلا:ةامو -ةتراضنو ةقنور اهريغو.بابش ثلا |

 اي ره رايغالا نع زايشمل تح نموت ةقيعلما لشبا ..نونلا تاب يف تريكذو ة زا ءاكفاا ءاخو سأ

 كرر المحل مزاوللا لج ثيح نمو يم ةببرغ ةبوطر ىلع ءابطالا فزع. يق هاملا:قلظيو |
 | اا ]تاما نار الادما ظنللا نم ننكر ةوم للا ةبوطرلاو قافصلا ندب ييعلا بقثلا |

 ةرجالا عب ةيهاملا ليعتست ةماعلإو انه :لعوا 'ينب يذلا وه قلطللا هالو :ةيضصتبللاة وطرلا طظلغ لا 0

 اياكرلا نم ةجملا + ةاسم وا ةرهاشم مروقسمبلل ةديملا .رهاظ» يشويلء باغي مو ةساجت ةاعلاخب ماووتناخ لدا ىلع أ

 امم هوما يه. لاقي . ليضفت مس 2 الواو ليزأ ام لك لمعت نأاةاكإو |

 قحيا نم جنوزم ١ فرخزم يلوم لوقو . تناك ةعام:وبلا ةبسضلاو 11 هاما * بذتتلا هجو:ىلع ندبلا |
 لطابلإو هام َلخرو .ةرصبلا اج برض لاقي ةيالؤلا ةبضقو |
 ا ا الا وب جك لل وبل ءان لكلا 0 ديل وأ ام يف ةباق ةراكترابج قل ذاوشأ |

_ 
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 لجرنسلا خنرحاوفأو ةنييزانلاب جلا نفق عام ةقاّوملا + يروم ادهريغصت ٠ ةهامايلصاو | أ

 يسرا . ضوبطللا بن هلأ ا 2 خا كيو ةداوم نسحا ام 7 كالت .ةقنورو | ا

 عطا و كيناملا جالت تا ترج تاكا تيب نام 00 ؛ههجو يف ءاملا قزقرتوسحو قتورو |

 تؤم يف لكلا تبل وك إو ةنؤعملاو |و ةتبلإو ةهرول د 0 ١ ةردح ئَل 0 ةكرو يزاد

 ان قيم + جواولا نب .ةثاك ايم ةنيو خلا ثام اوفر ءاجلا: ىلا ةبسن ياو عه واما: ةهاوملا |
 ةزارحن إو. تالف ترا 0 ضرالا تي: ةنام نعم غل ةيواملاو ةيهاملا + ٍ ثيلب وا - ناب ابج يا ءاكفلا |

 * شاملا نيل تاضصا انايتما لجرلا ثاتسإو . تدرب ةيهاملاو ٠ ثيوام جاريا اضيا هيلو :ئواحإو ياما
 ا اعلا "ب 5 ءاملأ هي ةشرم طقالإو .ه اب لاّوسشلا نع باخ دب ا تعد هع

 از عو هيل اقيد نيل ثيل ادب ثيم جالهتلا ضرالا قهوه( هلأ هب اعلم كلل ءامكحا دنغوا| ظ
 رخل شيلا نم محلا + نال يأ ثنيم ا كل ةيواطمال ةدوجاومال الاي يتيح نم غو ظ

 ظاتخا ايم يع ةيغلا جام ٠ ام نع ةذوخام ةّيهاملإو .”ماح الو حصاخالو يئزجالوا
 رظنب وهو اخت ىثم ة حر ت2 مالا 0 فيدل رماية عاؤخأ 00
 رنبلا لخدثالفو وظل ةيييعتم لجرلاو .هلظْف كاك شوا ه لفنلل ءاثلا قالا اذ ركل الغلا غأ

 1 اهتم ىتتسي» ثررا نكيالو اهنام ةّلقل ولدلا الف ّلفا ناكل يهام نع ةذوخام هنا ليقولو ٠ ةنيمسالا'
 | كلان ارك [رتيلاباو غنت اًمالفؤو - ديلاب ع امنظنل ىلا ةنوستم"ةهاملا لبقو :ًالالغالا
 ناظلنالا دنع ريب ةيرختسا كالوتنملاب يقيم قزلزرلاو ا ةزنطا فحل, ةظنل هي فيزا اذ ام ظنل كفو بسلا

 0 يل نشا يا ناطلبسلا دنع ىندم لوقت هل عنشا تيل ابر لااّوسلا :نع د: ثا ظظنل يل ةيئامتةلضافأ| ١
 اتي عنو .هطلاخ ةحيار ةجيام + ءاطعا ةحايمو اًمتما . ام ظنل تم ذوخاملار دصملاب هبتشي التل ءاه ةتزه ١

 كيو : انك يا : ميت نالف.كم لاقي 56 يف لاف:تايقام ج مدت كوه انهما هنن نا رهظالإوأ

 قاطعا احايتما هحاتمإو 28 كونلاو ناركسلا لغم قلعتللا نمالآ لع ابلاغ كطت ةّيهاملا تافيرغتلا"|
 ليلبلا ئيرفذ سعنل او :ةنم تلطاتالفوت «ةفرغ هالو اعطق عم قطانلا تاوييحا وهو نانننالا نم قلعتملا ٍ

 لمهلااو حملا *<اتما ساسالا يف لاقو .ةقرع ع تودع كوتعمنال بلال ا الو و8 نعرظناا

00 



 يم عر

 ١ مدر 3-9 5 ١ . ا

 ا ماسجالا ن. اه. رص اهىلع نالا لأملا بورضمو .ةعبرا يف ةعبرا برض نم لصاح |
 |(لاقيو : ييافكي ماقوةتنونيلدقلا ؤماناوع هيام... . يا لاهل جرو: انكهو اللام سن هسا ل َ

 نالن لعام لمان ةماعلا نوم يفز يطاق هناي ورعوبا دقنإو .لاملا ريغك أ[
 | ىنحب انيو انالف نوم# هب هئاضر ابك كيرا انك ىف ازرمالام ناك الاه ناك اذا. 1

 || ةرجالا عم مّرق ياريجالا نوم لونت ةءادلإو . ةنام ناجور ناد لك ألن لانو
 || نونو كلا ا فالخ ممدنع نّومملا ردجالاو لاء لوي لال لوا نول امو ةلامج
 ةقفنل لا راكي 2١ الا نرم ةمزل امر خذا يا الف .لاملا ثنو ةلاملا ب هلم ةدحاولا توبكتعلا لي ا
 ا لكم قي رطب عضر# ناوام * عنلايع درثملاك ةلأم 5 كك ةلام ةأرما لاقي ||
 نمل | نم ةنإللا ةيف عضوي اني رعبا نايلانح ل الا 0

 اب مسا نيلانبلا دنع ةْؤّلإو . كلذ ريغ ىلا تيزلإو لْيَوْلا* ىلا ردنكلا ليلا لول ا يلوا فيرحت

 ءانبلل طاللإ نيطلا ةنم نوليعي ليومو الادب دن ليوم لونتةماع ا لان رخصل |

5 

 ا
| 

 ا اهم لعو رصن باي نم هامتو هو 000-0 ءامدنلا دع بجيرهشا

 ْ انالفو: ءاملا ااخدةنيفسلاو .اهةامرثك ةهاف لاو و ىلومتي نالف ل اان هداسلاب ا نما ْ

 ا ةظاخ اهوم ةهوك اج ىشل اب ينلاعاموب املا انس اهم يلو نركَديسو كولا نم ذوخام وهوا ظ

 ءامرثكار ذِنلاو .ءاماذراصا ؛ميوق عضوملا هّوم# هب ٠رمؤمل |١ ةباصا امم لوؤجلا لعلجرلا يم م

 اةبيلو وباع ةروزوةلاسام قالخم ةربخانالق لعزيتكإو عضي كلئاحلل  ةاداؤ بيرجم عمت نمل م را
 || ديدحلا ا ساحل او.ةلبق يتجوراضن يداي هلل فتاك دش اسر او فاكسالل ةادإو هب منيو لزخلا:اهيفاأ|

 هاو 3 يزمييااينالا ادور ةضنب .هالطأ دا نه دوج 5 نس بعك + ئردجل ||

 ايوان و ماوماماخرتخ ل اقييفطبت اروع اخلي لصالالع لا + : ياللا جفالفلا ةاَمْوَلِإو ءامْؤلإ وم
 وحج مهضوحو اه“ "ام ولبن امتيكى اهو و اود اراصتخا هيلا تفذهن يايموم لصالاو يا
 د لا .نيكسلا عال افي اكةاتس نكيسلاويءاللا' يو .ءايجالا ظفا هاير ١ اا

 أ. دعتم مزال. طاتخا يا وه ةاماف ةطلخ <يشلإو . ةاتسار دخت ةدامإ قو اداتضواخورمو ابنرش لرعتسي اود ||
 || اهيف حض ةاودلاو ٠ ىثنالا محير يف هعام ىلا لحنلاو يقاوسلا ىلا هامل اويقليرو ءاملا عم ل ايها ضعي كا

5 

 ا ْ

 | مح

 يام تل | ككبلا تهامأو -. اه دان قريل هانا قلظناو :رئفلاب طواخلات فزإ 7 ار ةنمحوفتو دج دقو

 برغي عئام قيقر مج هامل + زن :ضرالا اىءاريغ © اىلعو دوببلا رقفب فورعملا ءامدلا ىل ءااضيا ايسوملا |

 هنو هدب نردللا ءانبل | ءاوطا دعب وهو 00 كراكو لانك رع ةدوجؤم او يمال

 أ ىإولا تيل كوم ةلصإو . ءاوها نودي هلافب نمرتكا هاتومزدابتحل اهني د ررططك ا الا ةامدتلا |
 ||| ينتساعيسو ره هاا تلدبأأ مدت اد ابكترمتل اهلا تلا دوس ةراخج ىلعو لبلإو مالا نم اناظنحا
 ! يلا يتم لوقت ةياعلاو "قيوم ةريذصتو رصتلاب ام رس يا نمل | ءاهصإف .دقتعاف ام ةلا ىلا فيوجت |
 |دايما اولاق ارو .ةاومإو دايم ج ةيوامو هلام هلا لتو .دوسا لاس ليش فيرجتل !كلذ يف دجويفأ|
 | اهريغو رهزلا هامو 5100 تل ءاعزمللاي اناني سنا وسر ا

 ماع هجولا 3 .ريطنتلاب اهم جرا لاي ,ايموملا تن ارو ٠ , ةلايسلاءا ءادوسلا ةبطرلا كلت |
|| 
! 
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 لود ع

 دياب د 0 ىلا 0 . ةزملا بابي انركد اكةيئانوم لاب[

 عاوناوهو معان قير. نطنل | نم جن اندايوملا | فيذخ و ا باتعلا ويف عفنيال ياس املجرو ٠ يازلاب

 لي يديد مالم كرم ةيكوف وقوف ميلا ليق. ايبا نا د 770 سوما عا

 كيل اذه عورة 2 سار ىنوأ نم لم زوو ةيئاز

 ةخرشو لوا بابشلا ةعؤم < عوم | ةّيلصا ميلا ليقوريكيتلا نع نوني فورصم وع

 تتّوص [غاّوم غومت ةرطا تغام ,فرصنبال انه لعو سلا نم كبح ن نال ذوو |

 ةفاّوما نجرل|و.+. صخر اقوم قوي عيبلا قام ثنو و ركذي ىسوملا لبقو ا ضال داما: تنال

 ا روابغيوأ قيحاقْويو او د سو ياو 1.1 فرصلا لوبق ىلع عمم -و فرصيب 2 د

 او. كله اقايغأ قاما هيلو قاموا تف ا ل نتمتع ولاد هاكرج يسوم عملا لوق لب

 3 راوابغ ةيس جالا البايع قمحتحا ةقاغ ةسا بس ةتصقو نارمع نبا ىتومو 0

 التل يرام ؛ قوم ج قئام ىجحا لجرو قئاملجر ةي ياربعلاب ى 7 اروبا نم جزر ينشب

 | قوف سبلب ل ظياغ كفخو ١ 2255 رابخلاو ح2 ةيكحو نعل نم ةملشتن ١ نوعرف,ةجبا 500 ا

 5000 قاوما جي .راغلاب هزوم برعم فلا نيبلاةيدإب ايف مباك ىسنع مح عتتاو ا ةيسنلا ف 1

 ظ -ذانغأ ول انا تحلطماا) ءانغلا نف اا | ا

 الاء ةالف لامو ٠ لاملا ءاطعأ ًالْؤَم ةلوم هلام اكيزوم لوهعتللاو .يقيسوم نآنا بحاصو. يسوم
 00 عرس ع با نسأل الوؤنو الوم تذخأ برطلا تالآن اال ل تالت
 ١ .لالل هاطغا ةلاما ةلامإو . لام اذ ُدرَبَص ًاليوغ لوما 3

 | رثكو الام ذختا ةلاتشا لااقسإو ًالؤغ لخرلا لوقو * هفولعت يتاب.بلط اًشْوم ةشوُع مركب شام. . |
 | ام ءاهتفلا لوقف .هسفنل ةينق نا الاف لوقو ةلابا قيال واد عب ىلا يي كل كح نامل

 ةاطنانباج ل اق.: فرجلا آلام دعي ام يا. . لومي مادراو نمل !غ ةمددملا ذوجإو اًهوبطم لكوي قابلا
 8 هيفاير ماد مزنحما اذ ىتثلا ناف.:.. ةدخاولا...فيصلا كلاهتسا تاقوأ .ليففاوبشم اغلا |
 امى ليلا انعب كه اوج تاقاوالاو باغوالاو تببلا شاقااضيا نشاللو .ةمامأ||

 كل يحال الا دبعم عنق لكس نكلم لآل يلا نكت ىف تالا قس حالا لثما نموا

 لإ ١ ج لاملا يثو .لابل يه لاقي ةن وكم :رم فخم شالو ٠ وولخ نمريخ هل ةميق ال شاق 3 نم
 تملا لذبلا هيف يرجنام ءامغنلا تدمع لالا نأ نويلوتي ففلل ةناجلا ايلي قتلت لك امو اين شمال

 | اا اهوحتو ةعفنملاو بارتلإو دامرلا يع ال يا ٠شام مكعم اذام رط لاق

 |ناكداوس عبطلا هيلا ليجام ىلا ليقوت اهتاهتوت ..انبل اليخ ةلجخ اضع ا ا
 0001 د11 للكل فطار لاق ل رانعولا ةلرعل هيل انج .(3يتنل هوجلاعف دنملاو نيابي خكأم 1
 لعور نان دلإو هاردلا ترم مؤقم مونت تحت لخدي دلسغب ةنوجلاعإ يا ٠ تاصوم ثالث ديلا :نروصوما

 ال ليقو ؛ روني م نإو عيبلا نم مزل اموهو نمغثلا يس ةتراجت لعج اًصيومت لجرلا صوم : تايم ثالث
 كتنرييلاجلا دنعو .نيعلا نم آيا لام_نالفل لاقي ةصاَملا +: اهاّقنو اهاسغ 4 ؛ايثو ٠تببتلا يا صولا
 | لامع ةتسل اف وسفن يف ددعلا برض نم لصاحلا + اهتلاسغ يا باينلا ةّصاَوم هذه لافي .ةّلاّسغلا |



 نوع كا

 ا انينلن ةنومو نا سالو : 1 نكس اوم خوي بضخلا حام

 اءعرازللاوأ لاذ انل اولخ“.:... . سكنا كالا <قلخم ا حريصا نان يخول
 ||« - امنايامْركم اشيط ةلضحو يذا امي + ةحقق دعب اير د! ايلا 0 تبلق دوم فاض
 ١ اعفا اوانارغ اين زاك مناك. هيبتا اإر ةصل اه :ىانيانجا ا وأأ نضال ليال

 | ديرالع ايلا نم ت دوف نزولا ةماقال 4 ةنيللا عر دلا ةيزاملا«ةلك السلا 59 !ةنيللا عردلاو

 ا فتمو .نوللا ةقاربلا هاضي لا رقبلاو * ردح

 | .فئخت دقو نوللا ةيئولؤللا مل لل | ةزنعكللا هاسلمل ا رض ,ءيف ددرتارؤم رو هيلا ا
 لبشام ةَراَح 1 لج ءابلا فيفا يرام ةاطق لاقي يا ا لجرلاو . هينح ضرع قلد اذا هايضع روع

 ٠ | هيخلإز يوبتسملا قيرطلاو 00 رولا نالفو . ىرج ضرالا هجوىلع مدلاو :لضت ولا عجرخ

 | ميرلا هريغت ع دد 3 رابخلا رملاو . نيللا كلذكو .بزطضإو جامرميلاو:دعتم مزال: هارجا مدلا

 # ةدوجا وهو نايل أ رح ةدم رنج فارتكلا تو عرس كوع لاو. خضسرالا كف لط قل اذا
 يرطب ةبسلا_ وورتن ذوو راما هولا .زان ةجارقلاو ..ةناديملا هللا افكت بيطار تار

 ظ ل ف نامل ب كارتالا دنع ةبسنلا قيرطىلعأ 3 و ةراما بارتلا جيرلا تراما :: فتن دسجلا نع فوصلاوأ
 || ةلهس -يا..تيلا“ةراؤم ةقانو .ةداوم قتالإو. ةغلابللا اج ارذت :لجزلا روفر“ ةلاسا مدلا رالف :ةترآنا

 ا ةعيرس ريسلا ربولارّوق لاقيو ٠١ ةرسيو ةنه بهذرعشلاو ٠ كوم

 أ عم |فيرحت جروملا جروم رام عواطم اًرايما ربولا راغإو طتساذا ب بانلانعةوحنوا

 ا لبشنو نيم, 00 | فوص نم راد ما اروغ ىلا يارام مانراغا يردا ال لافي ادن

 || لوطي اًضيا علَظلاب ىّمسي عيررمر جت زؤملا زوم ةيادلاربو رافاو فيت فاقت يأ راغافزيولا زامل افي
 أ و رت زل لا .لعاف منا راما: لسا ارايتما تيششلا راتمإو» طقس
 .هعطق تغلب اذا خارفا وتلا نزح محو ناو ر الب اهقَسَي ب زماسجالا ةينن لخاد ذفان فيفخ يا رئام مهسو' 1

 أ ريغ الدوامات يقاس واطول اقوا لوقف هام دلا تارئاملاو .٠ تارئام جيرتاملا توم ةيئاملا
 نكن قاعة فج ازكي ديقانع يف نك .يبصلا هبشي. رعاشلا

 |/اعئاب زاوكا + ةرْؤس ةدحاولا عفن اذالا لكوُي الو ضوع لوخ تارئاب تفلح
 ا رولا | 2 ريعسلا ىدل نكرت باصنإو

 | ج ةيسرافلاب هز رم وس غلا جول - زوم | .ديساهافعم ةينايرس ةلكرام# نافصريعبسلاو ضوعو

 ا او ةجزاّوم اطاعتسا رثكإو تالف ديَسلا يا تالف رام لافي[

 ا ؛ءاتن ةقانلا محرو* ةدللم ةينوع هال 0 ةكراطبلاو ةفقاسالل تايمعتسا ا ارو: بديلا

 | ىنوملا نسا ةرالفم اسي ةيع فلل لبق . هلع نما تقلا ا ورغا ركملا ءأي ىلا ةفاضم اضيا يرام نولوقبو

 مظعا ٍةمق وذ يأ و رجح ساما * اهب لحي ينلا . ير م يف ركذو ةينايرسلاب ر ام ثينات يفو ترم

 |, الو خيدابا زوريفلا لاق . اًردان ةزوجاك اح نوكي ام لاف . ادَخإو اليعج ناسا اهو. عضوم سير رامو

 .الو . نحل ةناف(ماللإو فلالا ةلاصاب ين)ابل يزعل لطخالا
 ساماذا وا ةّييرافلاب: املأ آ بردم نوكي نادعبي الالم بنيليصل انور ا

0 
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 جوج توم
 مس 7-2-2 سس سس سس 2 2 225-5-5--5----595---

 ءايحالا م ضي ذل ناعوتيطيز او كمل او مدا ىلبافل ةويحإو تول ادم
 2 تاونا ج جوغدأ م 1 ليف لع تويم تيم لدصأو ةثسالفلا دنع وهو أو *؟ارتفاذل ل افيو“

 هاو 0 5

 تيمو «تيهو ةتيم نالاو. زال يمو :نوجيمو الؤجو ةفارتخاو. ةمزاللا تابسالاب ةنرقلا ةبوظر 0 ا

 سدوم <

 جاتيم ةللب هبي ناقرفلات ىس يفآنمهو ٠ .ركذملاك ضيا ال ةيزبرغلا ةبوطرلا هاضتنا وهو .قاطيتنا هل لافيو

 اا ا ئذلإو جالا خيل او .تاك م تاديفأ .اهريغ و ١ يتتخ وا ل |ةنكضراعب لبةيروريض باساب. |

 درت اياكم وضل زوكاتب وت نوت هاو( لفل كنزا اوهواديلجل نيفنلا ةقزانم.ةثالث تولل ليقوا
 هدرنم ظنال ىلع عيج لك تان اويمللا فيذختل ابو مهئانال ٠ يالا توما وه ريال ريا ىينيلااةقو اذهل... ىاعناا
 ىلاعت لاق. ثايبإ تما كفم تيم بم عيج تاوم اومالأو اال اوعب دسجلا تاوهش سفنلا ةقزافءو|

 00 دنرع ةواسلا هذال :ةايحاو 3 هرم ملا د

 كالا آت ردصم ام + ا يف وا ا ا لي

 سننلل ارق ىَوْها عطقو عيدطإلا نفعإل عب عانمالا ن ةراتولب ال خاطف اتوهرزطوتلا يسد ا

 *؛اطلا نوسم. نبا لاق ٠ثوملا 'تاََلإو : هللا ةدابعو - قا |
 ثانملا ىثح انموق حاضت اموي قلص !عجرن ناف ناف. ٠ تتاهف:تدرب مف ةزارح <ناكؤ يد يعجل يل

 تيم هنا يري اا لا كسانلا تواسألو ناو ينالدم تيل نادال ناتو قنالاو
 ةيىلاقال ينذلا عارجتل تييبقللو كلمشلا نع 5 ناويحا نمرتشت الو ناتوملا ن نمرتشا لاقب

 را دعم !١ طة اتا ا ءكلاو دلإو نمفرلا نات الور .ىذلاو نمرالا |

 تو ماو لاب وي ركذي دبي ىل اق دل ايس مااتوم كيده فل ب ةايحا !ميف ري مل ضنا |

 00 20 2 تيبيمذل نول و هيل د 0 اعف نف هلوسز 1 ا

 ظ 0 0 د َّن لا يركع ب نون# 1 نم سنج 00

 ْ هادا امض ا از 2
 ١ .هب ةطلخ اًناتّومو اوم ةثونيعيثلاب عيشلا تام ناو ناكيأ] د مايلاكلنع ل اكوبِلا داع قافا اذاف | د

 اًناينا ه وغلا قيافا + :ءاملا يف ةفاد ,ينلا دنع ا تيدي طلوع هلل هناجر نييكذز لفل

 . ٠ عنترإو ةجاوما تب رطضا جرم جومي 00 52 مازتلاو ليق ..بيدشنلا..ةئيفالظإو تاتيه'|
 نع':نالفو : تبرطضاإو مهروما تفلتخا سائل و ريغ يف فيفختل ا .مزتلإو ٠ لصالا 2 يسانالا ةئيم يا

 االجلا,نببا ثيزاما ايو ةضغانلا أو :ةنع لام قما تام لاقي. ةّكيبلاو لاخلا ةتيللاو ؛ايميببأ اقرف ي مابا

 0 هاه نجل! اًفؤ رجلا رجب | جو * ةدايلر ا توما نمعوتلا يوميا + سحيم ||

 جاوما ج دعس ىلع ءاملا نم عفترا امو ردصم .ج اه تام يذلا فيفغتلاب تيا وا تاميذلا دامو ديسك |

 ةيالصالاوعاسا تلاجهلا يجن قبلا سجل ذو ترامس لإ يلب تمل يذلا سيادصلل ايهعاجأ
 هام صخا ينو جْولاو ةررلا ةج را اهلجرو اهيدي لاففزعاشلا معجب

 ؛:اوفنع بايشلا ةجؤمو . تاجْوَم ج ميو حارتساف ثاه نم 0

1 
1 
! 



 ثوم بوتع

 ١ نمإ اتم تيبو تاميو تو ةريغو ناوبحلا تام 5 5 تاي خاهينيع نمحو اها واجتمسيف
 |( .رجارلا لاق“ سس مالمو لَو رصف بأ: جميلا نسوه لبق ةقانلا محر يف لمملا هام اهلا

 1 هات نإ نمان الو يشيع تائب[ يت . ةكرملا هولا +نبللا ةقيقر ي٠٠ عا دهجم ةقان 1 قي

 || لبغتو ةئادلا تقفنو :ناسنالا-تام,قرغلا ف لاقي ةقيقر يا . ةَوهيمةفطنو

 أ( ناسنالا نم« وو 0 نك هيب لصاةعتامأو ٠ 7 اهم *يثلإو .هقرأ (*زا )ايس هيوم رقما قوم
 ةؤمارانلا ا: 0 ٠ تابنلا ؟ر | يمتاز / ءاقكم اه اهحم او ةابحا ةرنشلا ىنات والا قال
 . خاب د ريلاو ا اوال نسي قبال 0 ةدنع ام جرفتسا مامتسا سرفلا ىبمتسإو . اها نعب

 لجرلاو 7 - ع هالو. اهراانلط نكت ياو اوبر بوما ف قوقل اع موفل و٠ يرجا نم
 نم تلذ اًناَوسو انأتّوم ضضرالاو . يلب بوشلإو ٠ مان عاقرلا نب يدع لوق ةنمو.٠ مهيلعرَدي الف

 | ايو هلل اةتوم»«لشملا ىلع كلذ كو ٠ قاذف ةراعلا معركي و يعادلل نوبيتخسي ه

 رغاشلا لاق . تومي ةلعجأ مهلا يف نوهتسيو سيبفملا ٌدح

 || "موي لكتؤمأ اذانااهف اتيرتسم اتوم ثام ةورعف | ظ يواولا يف رم اكءاهحالا نس مساو ردصم يول

 ْ .ةنؤم اما ةنامإو . ةعاثو ةرباصةوامهنرِقَت امو ام يا نمل لها ةغلب ماهفتسا لك" ميم ميه ٠٠١
 ا أ(! اهدل او تام ةارملإو ةقانلا تئامإو : اهربهق ةسفن ةرالفو .هيث كل ثدحاو ا١كعاروامأو ١كنأش امو كلاحا]

 ا هل ثام نالف تامإو . تيوامج ةتنيمو تيبس يبف ابااي 'مهم ةيردتكسالا هتماقم نم يدير ١لؤق هند
 ٠ مهفخيف انكو ميلبا يف توملا عقو مونلاو 5 وانبا لعف ملا :مهم ظوعلا ين اعل امتنا اقول ميرم|

 ا | ىلع ظفللا تيب ٠ ئالغإو تأ يف ف غلاب للا! تامإو امب لماكلا يف ّربملا اهرسفو . ينريخآ ةانعمو رمالل |
 | |اماهتوم اف مطوقو تاوسوم هلا انا و وج ١ اهيصا 'مهم ليقو" ٠ ةمدقملا يف ةيرشخمزلا كلل ذكور بغا

 نب :ال دّيزتيال لف لك ال خلق ثوما ام داري اًاعيا "مهم اولا ة مهرس اياذه اموا لبقماي و مل
 | دفا وب نينا هيرب ا اكواع تراب كيودم 510 ْنماي يام اهلصا موق لاقو ٠اًيفختو

 ١ لط اذ ذش ضيوعت نودب انأتسإو ةتاهتسا لجرلا لاحاو |
 ١ تالفو .ةبهذم لكيلا بلط يف بهذو ثول 200 دولا نر اب )ا

 ا لاق .دنع تي مل يذلا تئئاملا * لازه دعب 5 ةرمحو ضايب نيب رهزو قدقر قرو هل نيعارذؤحنر متت |

 ْ نولؤن, الو: ليلق ختام ةن١١ تسي ل. نل. لاقي هاوفلا عفانملا ريثكةفارحو ةّدح هيف ماشل | دالبب تبيني[
 ||| + لئال ليلك د يكان تن نامه و [يالانه كام ىلا ىهف-حاصأ يوإو ) ) بارغك|اّوم دوي زون كا
 5 ٠ اه كلل امال ضراو ديف حورال نسما ةشاملا «روتسلا اا يايلعلا] 0

 (| اهزيغلو ا اهيلعوغبل لوا اهتعماملا عاطقنالدحا اهب عفتني وحلا ىيشتل انانية سيلا اياوكقلملاب |
 نم ثيدحلا ةنمو .رماعلا ةفالخو اهب عافتنالا عنج م كفوسليفلاو مزهاكو ما أ

 | ضرالا تاو [اةياعلا ف لاق-وب قخاوم اًناَنَس ايلا نسومانلابحاصافركدةبوعش ةيصاخ وير داس

 | تاّوملاو . دا كلم اهيلع ىرجالو رم ذو عررت /وتماقم نم ّيريرح ا لوق نمو .ةّناَوَم حج ذ بوف

 أ نوكي نأ هناش نم اع ةوك | مدع وه تْوللا + تول .ادنعلا أو لحلا ةّدباَومو دقنلا ةنباهجاي م ةيسن ا ةيغازللا

 | لباقتلاف ٌلكلعو اهب فصّنا نع ةويحلا مدعو ا اح ٍ ةيما الخ هلال لل ايف كن

 1117 ني



 نو

 ماعلا لا ظل انب «نومالعل لجل اكفالثنإو
 .ةلملإو قيقرلانارطنلاو قفرلاو ةدّونلإور دع ةلهملا

 نالف ىلع ذخا لافبو' : ةيدلع يأ ةئاهم ذخا لاقي
 هلل هولا" ةطارالر قيمفبم ةنكمااداةليللا

 كتاف هك ةلهكاو

 افرح ينان اهما خليهسلا م ا مسا [منيم

 رِهُز لوثب دهشتسأو

 1 ةنيلخ نم ءرما دنع نكي امهمو

 0 سانلا لع نحت اهاخ نإو
 ةعقر أط لعال اهنا ليلاتب نإةلغب ترج انهيبف لاق

 هلونب لدتسإ ى نوعي نبا
 ةيواض يبفءام لكت يب وأ ذق

 رمثت يقراب نم افا بصت اهم ا

 0 باوحيلاوأ

 ربخ فرطظلاو اهبلا عجار ن ا ًدعبم امإو ةرئاز ظ

 ءيش يا ىنعملاو فرظاّتفإو بصن لوعنم يناثلا 3

 امو هَ < نم ةكرم ل قفا بس بصتا

 تلدبأ مث ةيئازلا امو ةّيطرشلا اما ن . او ةيطرشلا ْ
 ام اهدحا ناعم ةثالث امهملو : ىلوالا فلالا نم هاا
 اميموحن طرشلا ىنعم نيغت عم نامزلا ريغ لئعيالا

 لعفل افرظ نوكتف ظرشلإو نامزلا يفاثلإو.لعفا لفت |
 هلوقك طرشلا |
 هال ل يال
 اعجا كارما كجرفو |

 هلوقك ماهنتسالا تلاثلإو |
 ةيلاب سو ؟يلعنب ىدوأ ةيلاعم ةليللاّيل امم ظ

 ةزافملا ةيممملاو يلا عدترإو تنكانع ةيمتد دة عم

 ةماهيم ج ريما دلبلاو ةديعبلا
 يعياع ت22

 .نهاموهف. ةمدخ .ةنهيمو ةنهموأ نهم: :عو انهي انهم ا

 . ردصلا دنع اهباحلبالاو.ةدهجو ةبرضاي َماةالفو أ

1 

 ارفشلا نحو: كفنكتا ياس هماقلا لاق اناللفأ ةنمبع

 ,نوبم

 ةم داما ةنهعإو ٠ ةسرام ةنهامةنهام# ابيهم ناك ةن أهيم
 ةليعتسا يا ( ذعتم مزال) وه نيتماف ةتهتمإو . هيا

 *ةرفتحاو ةلذتبا بوثلا نبخمإ .كلذل ليعتساف ةنبلل
 ةنهام نئنالاو ٠ . نام جمداخمإو ديعلو لعافمسا نياملا

 ةنهيااو اضيا ةنيأو ٠ ةرللاو ردصم ةنهملا# نداوم جا

 ةنهاإو (جلا الكلا لاقو ؛رعصالا اهركت او ةغل يو
 ىشو ثرتصو ثفيِم ج لمعلإو ةمدخلاب قذحلا ةنهّكإو

 ةتدهم بايث يف جرخو . متمدخ يف يا . ولها ةنهم يف
 دار اماما لي يلا" ةمالخ باث يف يلا

 نيهملا *: ةحلت لصملا . د ةف ةرحا ىف عع ةنهللا ليعتست ةماعلإو

 ليلفلاو ةمنعط نجنالا ن نبللاو 0- فيعضلاو ا

 هاني *جوام نه 2 ننال لو زييملاو او يأرلا
 هب د يثلا هيمو . اك فقر اهم اهتم لبالا دم

 قيفرلاو نسحاو نسحإو ةوارطلا ةاهملا ب نال اههما

 ”ءاهم ءيثلا اذه يف ناكول لاقي . اجرلإو ريسلا نم
 ا 0 1[ لا نبا اهلا ١ اجر يا ةقلطل
 كسلا ذلخ اع( ةهاهسو ةهمو ) اهم ءيش لكلشملا

 رك يقي ىتح لجرلا ةلمي لهس ربسي يل ٠ نصركذو
 لطاب ء ين لكوا ةلفخجب الو ل ةبح ضعتمف ومرح
 اراك مهلا + 0 فق ءيث ٌلكوا ةآسلا ايا

 لهسلاريسيلاو لهملاوهاجرلإو ريسلا نم قيقرلإوا
 كورلا كلا ١ ايده ةبرض اًويم وع اع 0

 ر ةواغم وبي نبللإو نمسل | وبعو . اهضايب عصن ١ جاع

 ا|«ةهّم ايهم هيب امو امي«يغلا امو .كؤموهف
 "لحا ةدي دك! : هدام رثكا ءاهعا بارشلاو قيفلا]

 مسالاو هان >-|و هارجإو ةنسر لّوط سرفلإو كاملا اهاقسوا ٍ

 ابلقلا ىلع هاما يف ةغل نما ىنح رثبلا رفحو . يهمل
 ال11 قال ير دعب ولا + حلا فدو هاما

 إلا ريثكلا وا قيقرلا فيسلإ ودبل ضيبا ىصحو
 ةرولبلاو سل ا ةاهملا +ءاملا ريغكلا قيقرلا نيللاو

 يو يثحولا 21ه تعا عون لبو ةضلولا ةرغلاو
 ” اك اذبب فالس اهوزد ب ةكاماطزتللاب ةلعال نع نممو' اهلها ازا ٠ ةّرج يأ ةبن 1 كاد ْ

 سمسا
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 هلل 0 ايم قع تخر ا فاو دال 1 ا 2 لوا سل دل

١ 

 ربخحلا يف مدن الهرم لم يل سضاوضحاب اكيد .ةروكذملا ةزرخلل ةرهيللا قرهملا قرب ا

 مح مخإو ةلجااو ةرظنا ةلبخإو نيدلا 8 قرد يف ناّركذسنافَرلاو

 أنا هلع يف لهتو .رذعاو هيف ْمَلاب رمالا يفو.هب قفرا ةعفد اهم ةزهب مدبب 6
 8-5 .ربخحلا يف مق ”نالفو .لجتا مو كثكمو شبهتما# ةشدخ انالفو . ارح يبقا 5-57 1

 نع 0 ءاعلاب لهتا سوماقلا 32 ضعب | ةقان » ىسوللاب اهجو تقلح ةار او . قرتحا هيب كلا |

 و نكس ءيشلا نعنالفو.بصتعنإو لدتعاآل الهنا اهازه عرش يل هاشم[

 دممللا مدقتملاوعيرسلا لهاملا» ظنتساةلهق و مالا يف صيتو ٠ . ةضديو ةنظن ةبوث صوم - صوع ْ
 ا ا :لهم يف كلذ لع ناني ٠ قفرلاو ةَذَوَن داو اهتبن بهذ اضصاصيمم | ضرالا تنص اهءإو ٠ نشا

 فانتا قارا نسيم لييمأ يا .لجزااي الهم | قرولإو تبنلا ةيهاذ يا ١هاصتيم ضرا *: اهترووأ|

 ا.اعجو و ذملا هيف ي مي ظيلخلا ريمحلا ند لصوملا - لصبم

 | ةيفان الو هلثاو لهم ال ابيهم تلق الهم كل لبق اذأد |ليق ٠ جراخ ضراع نم هجولا نلت عهلا - عبم

 أ رثركت م دعل بصنلاي هل, الهم ال لوقت الواكسجلل | نس شن قا وضلا . مناولا ارا قيال ١

 | هنه ام يا . ايش كدع رقيزغمب هللإو لقيم ام لوقثو . ال عونصف دييضامإو .ليعف مالكلا يف سيل ةنال عيد
 تتيحلا قو ةلكل | قيعو اردنا نان طاسلا ل

 الم ءاجام اذا هل لوقا /اقيععشر عرضلا ليصنلا قبم# قماناكاّنهم نأ

 ٍلوهجا ةظعاوب للهم امو |ردصم ىلا# رعاسدمب ةعاسةيزرش بارشلا قالا
 | ةنبا بر *سبعلا بهويبا نب فيرط لاقو|ةطلاخيال ضايبلاديدشلا ضييبالا قهبمالا +ءاملاةزضخو

 َ يلام اذه دعب الْمَم عبارأ . .. هاهم ىئنالاوءوخوا ضِجلاكه كاز ديني سيأو ةرمح ا
 | 6 در ليج داوسلا, دان ونإللا مق 0 ةديدبلا ضرالاو ب لا رثالا ىلا م قب ىمعاأ
 الولع دازتتزجز وهو هم الصا الهم ةيععالا لاق ة ةرملإو. ةسلمو غل ايف ةقحح اًكهم ةكبب «يشلا كلبح ظ

 كير يارا ةلوقو ا لاقيف كان لكلاب لصتي 1 أ كبي ةبلض كيهيضو ٠ عرس يغملا قو ٠ اءاج اه دهجأ||

 2 قرر برعلا لوفتو : ييرملا رما يو ةعبار اب ةقحت ءيشلا كم ؛اًكيؤم ناك اكهملوهجما لعكس |
 || . لجن مو اعراس ااطسونب كر يا. ًالهمأ :ةفقن ديب < ينلإو. هيف نسخ لملفات خلابف

 ا د حمي مسا كماو تملا اد, دض اضيا لهملاو | ةكفمو كل هكا اند اوكحاق وفل كهاتو

 ١ قيترلا ٌنأآرطنلاو ايهوحنو ديدن او ةضفل اكرهاوجما سوفلا كرهملا + هم مأو ةتحت ةتكومو تانايفلاا

 | جاو مل رو دامرلا نم ةزبذا ن ع تاحت اموا باشا 1 ملف برض اذا لحفل كليم + نيل

 يف ينونفدأ ركب يلا ثيدح ينو ةصاخ تيما ديدصو رضلاب كما بابه يركخ ىلآا كيمو كهيتمج ||

 علو ٠ بارتلإو ليلا اه افاف تري ذه جوت نليوطلا مالا ززرنتكو (ةحوتنما هك ميلا ديدقنوأ

 روا ةيدردوا تيزلإو ديدح وا رفص نم باذ  لوعفم مسا كوهمَللإو ٠ عاسولا ليل وب
 ٍ | هرصع دعب ورشقو نوتي ,ديزلا ىون نم تاحتاموا مالكلا يف إطخما ريثكلإوأ|

 سود ّ

 ا تيا ديو قفرلإو ةدّوتلإو ردصم لهو .ةدلوم| | قفرلإو ةنيكسل اي ةليع هيوم الهم لبي لمع يف لكم ٠ْ
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 خربفللو ديصلل 0

 ا
 الاخ لاذع نهر ءاونلا ماشا نم ة ديم دك

 خغدال  ةدْئاز تناك و إو .ةلكل ١ سفن نم ميلا هيوبيس

 0 طاذلان 1

 انيعاط با لاو اهرب ا

 2 ارم اه 0 ا يثل اب وءيغلا ٍقو<ى ىشلا لج حرلا

 انف هد اهوا 1 ارؤمق ارهم بجو رمت

 يفو هب الع اقذاح ناك يا ا يثرمم لاقي

 د بلط لجرلا رم +ةف ةرعنل |منقنا يعاص

 ةرهام هرهامو . كلذك ارهم ذختا حالفو . سرفلا
 مر يادباو هيلع ءرازلا ىذا اكرم

 اهذعطق وا رجلا اهاطعا اهرهم لوقي نم مهنمو . ارم

 يذ ٍر مم ىلع لجر نم اهجّوز اهرهمإو . ةروهم يف

 يف رغم واهم تاذ تناكسرلا تاما ةرقيمم

 ا ل اورد
 |* ةرهم ج ٌديحلا حياسلاو لمع لكب قذاحلا رهاملا
 قادصلاو ئادضت رمل ينل ا فنا ين لمجيدوملار ,اهيملا

 عافتنالا وب حاب ام جونتلا تقو 93 درع
 اهرهع اهب اهيلع ّنتم مث يلعمملا ةنبا وب جورتفًالامرخا اروقم 0 ةقفنلا 5١ ا

 فا ينو ثيدحلا قو. هلو 00 لعبك 0

 رهمانف لاقيَو 0 ل يغبلار هم نع .

 00 رهمو . ةضوع يا .كلذ

 «ةدرؤكا 5 0 0 5 م رغماو

 5 .ةيسر 0 ل ين

 رهيلاب ةمقخ يأ باتكلا ريم نولوقب ًالعف فأل نومي 1

1 

 0م

 ٠ رج طئاخة نانا تانز 26 زازا ةسوارس عضوملاو ضر ترالادكا 4 ودام وشل دهام

 ردصلا يف ةكحالتم لصافم راو ةيزادرجلا ةلمتعو | جدهملا هب ءيصلا عجا لاقي. يا 35

 * ةيسراف اهمأك. ةرهم» ادحإو عولضلا تيكا يف اهنم ضفخنا اموا ضرالا نمزشنلا دهمللاو
 ,ةزرخو روز ا ةبس ظعو ريما تورم ة ةدحاو ةرملا |ضرالل دهملا ةَدهملا» «« داهحإو ةثهيم جءاوتس

 أ تاَرهمو رهم ج ةيسرافثو 1 اب نييغماشلا ل ناك ادؤهالا 3

 رم انهت | لوقو. رهمللا عج ةرهيإإو :تارهمو
 ةارج ةطنح يملا هج نرم يات ل يار م

 !لبالاو ٠ ّن اع تن ةدلب قو ةرهم للا ةبسن العلو
 ,ةعاضق نم يح وهو واكس كت لاةيوللو

 لل ]112 جنبا ىلإ :ةقلمر ا نمل كي وم
 ل

 (ةيرهلا ىلبالا يا) )هر ئيرهزالا ل اق.ٌئيراهتسو ٍراخو أ ى

 لاقف امانص يف مهضعب دازو ٠ ليخلا قبست بئاجن ع

 00 :ايرج ةعرس يفاليث اهب لدعبال

  ةمّلعت بدا ّلقاب اهنم دارب ام مهغت اهنا اهيلا بّسني
 لل لفل ادن يومان اجا كيعذلذاما سا: اهوا

 2 ءمدقلا يا نوف ىو مي داكيال م

 !اغلا ةكملا
 : ةريملا نع ينختسنو هلوقب اوال هم اعني 3

 0 تنام
 أ لغاا قو لودفممسا ةرؤهيهملاو :نسارتفالاب قذاخما
 |ذحا ةاظعملاكا يا . اهيتمدَح ىدحا ةزوهمملاك
 ال ايل الات ءارمآ ناكل! ضاو انهم اهبل انلخا

 اهب تيضرف اهيلا اهنفدو اهيتمدخ ىدحا عرف رمل
 أ صعا الجر ناٌةريظنو ٠ قدحلايف ةياهنوه نأ برضي

 ريرحلا اهرَغص دقو . رئاهم جلا ةب
0 

 1و

 ا

 اهيبا لام نم ةروهمملاك اول انف

 رم يفركذدادّرملا

 552 رم ناتلك يو سزفلا ديع ٌناجَروملا

 ةدحاولا ةلكل اك.أتراص ىتح ناتلكل ١ ت درر كا“
 لوا ينادون اوعل اا ٠ اكلم رايس واو

 |اتفيرملا يف يتب ىتح سبكلا ل اها دنع مّدقت ءاتشلا

 لوز دنع كلذو ءامرهم ني سداسلا مويلا وهوارغ



 لح يم
 ررضسمضمعك تتتبتطاب تلا 25 -_

 أتم لع ”لادلا تاكل لي ل ايف لجللا كفو . ةس تراص ةقانلإو انوا 8
 أىرنلإ لا او ءهاشنالا ماسقا نم ىنعملا| اذهب وهو باطلا ,ىهو ىنملا نم ذوخام ليق . ةدارا <يغلإو٠

 | يملا ادا مارلا ببايوق قبس ييرتلا تييو ةنس| لاقي:مازق باتكلاو .ةلوصحار دقي خاص ا

 ا " ب املا يرعب يرام ةماعلاو ا يباح ندا قي ةتينق >يغ ما ةتيور ليث اذه انه

 ||اتارحا ملا ىلا وا هيلا درت مث ديلا دست سارلاا هيف ةانتما جاحلا ىنتمإو ٠ يملا ن تدي وه ليق.ةلعتفإو
 | ت امو تاينق جوناشل ايظعنو هيلعإلا ةقانلا هيلع تضرع يا لمخلا ينتم او ٠ اظزن و نم ىلا

 أ |ةلخادلا ةينملاو قونلا نم ينمملاو.رومالا -- | ةضيب فصي ةيرلاوذ لاق: ال ما مال لعل

 ا |مخينم يف هل تدي او نرقن مور جوتن
 | ٠ فنكتا ىنعب نوكسلا ىلع ينبم لعف مسام اهليلس ليحو تنام تجتن اذا

 | اال تو اىدعت فنكا .ىرذل .كيكأا عع لتتم.« لج اعراتي )تع خرفلاب لماح يف لوفي

 ١ تيلءاكادص كح لصولاو ريكتتلا يف اهكحو.ىدعتي ا ٠ عاوجلا د يلاعيرض بال

 ا ناضلا كلي يف ثوملا تكا 2 ار ةينمما اهربتخا ةقانلإو أ

 | قوف وهو يلاولإو ردمالا رات اورأؤملا -رتبم دام (ذ ع ) ىلاو ٠ دصنلاو هلا ردقوأ|

 ا ١ ةيسراف .رادقرملاو سئاسلا ريكذيلاةيلع بلاغلإو ةكمب عضوم قمو.قأرمإو ٍلجرلا|
 |. لع دعب د مث لجرلا ثم اءايبنلا نفاع ىنه ام كلذب تيس لبق اي

 لع لعرلاع شم | دج اهعضر 2 دلولاو .اهعماج ةتيراجو ,لاق نال لاق مدآ قرافي ن نأ دا ارامل ليسج نالوا

 ا | لعاف مسا جشراملا * هحور يا ٠ يي تعزانا لوهجما لجرلا هلم هيلا مد قال ىّتِم تييهسف ةئجلا تق

 أبنا مدوا مدلا هلا + ثلا و ,نبللا نم ىيقرلاو جيم امو دارو ةيخلا يلو 9 2
 ||| يا ةيجيم تنقذ لك يم طاح تلق عجارب .ةقانلا مايال ةرملا ةينملاو ضنا ةينملاد# ش

 [|| يا ةييم تجرخ لاقي. جورلا اضيا هيف .ةمدأ ف لنتو هولا + اهتمنمو اهونَم يفيق: لاقي ٠ 0 ا

 ١ ا نام الو ع ماي د تاو“ مج ل ليعف وه ليق ارملاو لجرلا هامدايلا

 | جوبع لجرو .لوعفم مسا جوملا يرخشلاو نبللا هللا وه *ينماف . ىف اهنذق يل محرلا يس ةفطنلا تأ
 ٌ هيخرتسم يأ ٠ ٠ نابل نم بهذيو داولا ةنم نّوكتي يذلا قفاداا ظيلغلا

 | ارنلاو :لمو بسك ادهم ده لجرلا دهم اج يذلا وبلا ى-ب جرخي اموه ٌيدولإو . ةوهشلا |
 || ةلبسو هآطو رمالإو .ةطسب..شارنلا دهم # ةظسب | ءزا نكلو .دند درك ينم يتساللا

 0 قرع نالفلو ةطسب رذعلا هلو .ةحلصإو« اسوأ جدر اهل توملا ةيبا دب فيفنتلا نوبل نراكسأ/
 ||! كم لجرلا دهر دام ايدو ةمدق اًريخ وفنلو 1 ب ابو بذكلاو ةيخبلا ةّيمالا#:اياتمأ

 | | بسك لجرلا دهتمإو :٠ او اطول هت مالالو آلا باتكلا نولعيال نوييمأ مهنمون ةرقيلا ةزوس يانا
 + رالف دهتما امو ٠ عافترا يس طسبنا رم انللحي ا يعلو بلل عطقنم انه ةاقثتسالاو ٠ . 'يناما.

 0 ضرالاو ش ا ام يا 00 ىلا نييفكجلا :نم اديلقت اهوذخا ل نودنتعي ||

 دا لقا ياطرس لو :دهمو ظمأ جا تملا *ناماو راما ج مه اهزعج ةغراف ديعاوم ||

 ل .داهلا ٍس بلوةرتبلاةروس يثو ٠ . كولسلل انكم اطاسب يأ | لوصح بلط ىلع ةييرعلا لها دنع طي ةقردصمأ||



 يبيح حيي ييبيييييي يبس سميا لا مدل

 ل دام !ليذوهو وريخأ نيالا نبنلا تا ليو ايلا .”نذم ج ناسحالإو 1 ل 3 ةنأتم نو ا

 أ .الظلإو رنا لعاف روعلان ١ ١ كططح 0 توبكنعلا ةييعك ةدملا ؛ ندم جادض فعضلاو 3 ا

 0 هرشلا لعافأ ن ونملا يلع اذ لاقي :رهادلا نونا رج اذفايقلا نت

 هلوقب | ٠ دع 0 ب ا

 د 0 مالظل و اهأكو اجو ةدحاو نوكتو ةئئؤم توما اضيا ْنْوَلاَو ْ
 ةيمذكت .ةيوثاملا نا ربخت 2 اهمال عطنلا وهو ملا نم لعاف مسا
 | نالط تروم نانبموا 0 |و ٠ ةينملا يأ. 1 ما تبهذ لاقي ٠ ددعلا

 لا عجار» دو فمو نما وانما مانا ينمو ناوغم هاثشما 0 ,نادتمالا رينكلا آيا

 , انكإو .اهنلياقمو اهءاذج يارورادانم يرادو . - ننميف |هاتلإو ناسيك :[ +١ ةياكجلل ينل | نم. عمج|
 , هو لزاما ةلصأ ناباف عل اعمال قر داما ل كهف | ضيشملا لبو ر ابغلا نيل كلا ةغلابلل ||
 اي نيروكذملا نا ناناملا وإ ليكلل الا ةانلا#ةحيق ةرورضا تر ل :دض يونلاو فيعضلا لكرلاكا

 0 هدرا ناك منصو زامجماب عضوم ةانمو | نم ( لعافلا مسا ةغيص ىلع نيملا محلا فو ) لوعفلا
 .ةغل يثو ءانلاب اهيلع ت تكسي و ثينانلل هاطإو ةني دملاو يف لاقو . عطنلا ينام م ذوخلم وو با وعدي مل

 ةقانلا مايا هولا كملاب ةءاشم لاقيو ٌيونم اهيلاةبسنلإو قاع .طّلغو .دحاربعدي ل نماضيا نكإو سومانلا

 يتلا ركبلا وف .اهايح نم هحانل هيف نقينسن مل ينل | لجرلاو عوطنلا نول .راهنلإو ليللا ىف 06

 س:خيفلافلا نطبلا وهو ينالا ةونمو رلايلرشع لمت ل اال لجرلا دنعام ىصقأو 0 اإ تفضل |

 لا ثني ف >1 ماع مدا انعام ا ةرم تاب

 ل م 3 ديل ينآبملا ا لال ا هامل : نمي ع

 أةداملاهذهليق.ن اموهن ةردق(ةئاي)ينمويتعم هانم | كفوزرعمل نوي دم يا كتينودم تحتو كلل نونمم انا

 هللا ءاتمو ٠ ةنم عرفتم يناعملارئاسو ىنعملا اذط ةعوضومأ يلا كناسحإو ىلع كماعنا لع كلل نيد تحتو

 ينل لزنا لجرلاو ..ةريتخا ءاتمو .ةباصإو هب هالتباوب ىفاق»ةربتخإو ةالتبا ( واو 1 وتو ةيماتم

 ا نق ا ةقاراو ا ةقرمرغاش سومو ا راماع آي 0

5 

 |.ةمزلاو 10 رانامو 00 2 0 0
 ظ ىرمعوبا فشنإو .ةرظننإو ةلواط اًالفو ظ امالسلا اهيفلب ميرايتلق |

 ينول حابضن | لبق اههنلع ١ نكلو ناه باجأب اوضرول ظ
 نوبلا يلو اعل كرجتو |  امالكلا عادولا دنع اهوعنم ظ
 ا اك ديك الحا نم 0 يفبطل تلق مث تسّشتف ظ

 ه ةبقاع ةفيفرو :هأ ناد اديز ىنامو ٠ ٠ ينورظتنأ يأ اماملا اهغفيط ثرز نا كيو

 ىهو.ةقارإو يملا لزنا هانم لجرلا قم ..بيوكرلاا ًالاو اًرس مالسلاب اهيرح 3

 5 .اهتارا يا هامدلا ىنمإو ٠ .ىتم نمرثكا ١ امانت ن نا م ديكل اهوعنم .



 قي ليم

 | ولع متا ا ا مرا هيلع نم يه لوتضالا لها دلع نانو . عناوم ح ء ارخص يفاك |
 || ةككص ةدنع عنطصإو بصن الو ابعت قويا هالرها ب | ضيفن فّرملاط ِِضْنْلا رهاظلا 00 فصولا ||

 || تنكنإو يا :نالا َنف الإو هيبنتلا يف طوقو.اتاسحإو | نعةرابع ثرالا نم عذاملاو ٠ دولا يف ةيبالاكمكمحا ||

 اةئمؤانم ن دف الط او كل اهم قالا ىاماذ اةديهر لا عا اطتك عاد * بيسلا دوجو دنع كلا م ادمنا

 11 نا لثم عشانصلا نم هل ةلعف امذل دعا دنع ىآطييو عونم ج ناطررسلاو ردصت ملا ١

 || ؟بنولقلا ةنماربكمت رييعنو ريدكت وهو كل تلعفو | ًالامجإو ًاليصفت ةضقانملا لعو درطلا ىلع ةراغانملا لها

 || .ىذالإو نملاب مكتاقدصاولطبت ال ليق ذا ةنعيبم اذهلف + ةسيكلا نم بن ذم ج جارخا ىلع ىراصنلا ضعب دنعو ||

 || شادي دعتب ناسنالا يا َنملاوخا غرللال افي ةنمو | ةيسوه لاقي .ةرعلا 7 * عادتمالا ىنعم مسا ىلإ ا
0 

 ١ ةبرريشعا نم ةعتم تماةعطو يوت ل ا رثعتما |١  0ةعينصلا مدهت ةثملا لاقي. ةنملا مدد ماكاو |

 ا

|| 
| 
]| 

|| 
|| 

 || .صقن *يشلاو.ةعطق بهل او.اهرسحا:مةقانلا نمو :ثتمجأ يف ئيرشخمزلا ل اق.ةآدعالا نب .هديرب نم هيلعردتي الف |
 # ةتكق يا هع بهذو ةايعإو ةفعضا انالف ريسلإو ,ةريشعلا مهو عنام عجو اةيطملاو قالا ل 30
 ةلعف ام هل دع اًنالف رالفو ٠ لا هآلع اتينقرجشلا نم دقو 5 ل روش دو ايا

 اضف درر تاج هكاموا: نت هانم او ككاو مزاج ل اًمالخ هعاوج الرديثلا ىف "ايكون لك
 | ةننقو.هتؤق يا وتتم بهذو ةفعضا انانما ةنمإو.و هتجاح لعام عنتي يقل | ةتوق يارئاطلا ةقئنأ لان راو ءاًنلطل

 ْ أ انانتما اًنالف نتم|و ٠ هوت كح فاضل ارسل ىلا ةبسن كاناطَم درسا تنل 5ك 50 ْش

 ١ امذل دع نالف ىلعو . ةدنع ام ىصقا وهو ةنونمم غلب  عونملا , ةغلابلل لاّمف عاّنلا» ناطرسلا ىنعب علا |

 لك اينكلا 3 لاك ةظمللا + عئانصلا 0 ندبلاةيوقلا زيزعلا سانلا ترم عينملا# عنملا ديدشلا ١

 2 101 البف سي الو ديف يب ليلا نمبام ال يذلا يونلا نوصحلا نمو ٠ :هيلع ردني ال يذلا ||

 فل ءامسلا نم لرقتي لط لكاّضيلا مارش ءارمإو ميال السن . ةحيدلا + ىدلا لضوي الو ماَرب

 ||| تشخريسلاك غم صل | فافج ُتفحيو ع دفعني وأ دنعو عنتم ركض استاد ةمحاف: ىلع كتاوت

 ١ فورعملإو ل 1 ,دحلا يفو٠ نيبجنرتلاو .دوجولا مدع تاناا ءاضتقا ةرور ضوه ة ةرظانملا لها.

 اس روم م ول رجش ىلع عقو ام نب ىلع نامتمتي قاّنملاو ةركبلا ناتمتمملاو ٠ حرام |
 | ىرت هي'اوتاتقيل ةيئبلا يف ثيع عنب هللا هل ةلزنا يذلا | نانلتاقملا اهوا ةلجا لبق ناعبشت اهعالوا اهتا +اىفلقتسلا ||

 ظ نالطروا نازيم وا 0 ةاروتلا يف ةفصو| ةكئاللاو ٠ ةعينم يأ ةعمت# ةأ ارا اههسفنا نع َنامزلا |

 || ليقو ممريغ ةغل هي صقانلا نم انكلاكميت 0 وأ ام لوبق نم لئاسلا عاذتما ة ةرظاسنملا لها دنع |

 اعرش راتسا لك اراتسا نوعبرا ةارهباةرعو اعرش نكلا ةيزيزعلا ٌيونلا دسالا عنتملاو :ليلووبغ نيالا

 . ليقافم ةعبس اقرعو . لاقثم فصنو ليقاثم ة 0 . نكمم الو بجإوب سيلام حالطصالا يفو٠ .وسفنأ|
 || نوناقو نانا اًرعو ًااقنم نونا ةئام عرش نمافأ يضننو انتاقلاب عنتيسإو «فرصبب الانا دنع
 00 هتيم امس كار .نانما جآلاقثم ةيدع وتاذلا

 ْآ
 008 م

| 
|| 

 ااا نر فكلما نان اهب رضتفرجشل اولعت نص دلب تفتت لا
 الاجور اونا كنس ا ةادعبا طعملا يا الما عجار ٠ رتنلا ةغلب يضافلا 00

 | ةنالح نجورتنالح يصل اهجوز ىلع نع يه | + 1 هلا اسس لع يف

3 "01 



 مح خخ بيبي سل
 هلونكةيسالا وا ةّيلعنلا للا اغنماو . ٌمئاف لكاو _عرز زا ثيدح ةنمو. عا

 ةرازا اني كدقعذم لازم 0 ووجما ل آلام حتما لاقيو ءاطعاا ذخا لجرلا
 رابشالا ةهمخ كرداف مق | لاقو ٠ ةّيطعلا ةملا * ةّيطع بلط ونحت إو. 0

 اروبا . عضاي ا را يغبا تلز ا هلوقو اهيطعي ةقانلأ اذ ةانلإ كلك يف ةحشملا جامصلا دلال

 0 للرد ىلا ليقف نافاضم ن نافرظ ٍذئنيح مينبللا عطقنا اذا اهذر مثاهنبل برشب 52 رابحام

 |تامز ردت هت نان د لملا ضاع ََح ج ءاطع لك لع قلطأ نوح ةلاعتسارثك |

 ليلدب نم : 0 لعاب يك دلل م" فاضم| «لبالا نبل باهذدعب اهنبل قي يتلا لبالا نء حوتملا |

 نعل ىكاشلا ةاقالم دنع ذم لاذ ض ىلا معوجر | ىا وا . هزوغب يت 0000 حدفو كيف راب حدف 9

 موضع اا اورسكل ةبفلا لصالا ناال او مولا لاذ بيصن ال اًمرسيملا ماهس نم دمسوا عسل حدف
 نيتكاسلا مدع عم لاثلا * ضيف ليوطرنمز ذم لوقيإ ةاشلاوا ةقانلاكنبللا ةعفم يملا + اًنيش ةبحاص عني نا ا

 اذا ليقو.. نالصا اه ليقو .اًدينم ءايا ممريغصتلو | لاق . ّيانم ج كيلع اهذر م اهلي ك اريغ اهيطعآ |

 الان . لصا يبن اًقرحوا ذنساهلصاف اما ذم تناك ةيراعلا عضاوم اهعضت ء ا لي هو

 .اهلصا ليقو .اهناذ من ” قاتلا ىلا م جراما + لافجالإوراقفالإو ةّيرعلإ او ةجيلا |
 ,ةزيملا تفرح 5 وأ يذلا ىنعب وذو ةّرجلا نو عطقتي الامر اطمالا نمو حونملا

 وي 5 لاذلا ضف نانكاس ىف لاف جةبّرعم ةيسراف . اهتيقب ةيرللا كرام 1-6

 "00 رولا اذ نمنانوياذم ةئيار ليريسإب لك اخ كالت اذ ا( سرع وادح) دا نعاوتا

 ا

 ١

 ١ ايسيدغم عجار ءزانملا -رغ نافاضم نامسا اه ليقف رورجم مسا اهيلي نا اهادحا

 الكس لدلا همك هب طيغللا 0-10 1 كك 0 ريض
 ءليش | اذوقعم لاكن أ اسيل نحب ارضاحناكن ايفا
 قاظو ف كلش ىطست - قطنم |ةثالث نا 0 2 00 هيأ اموحنأ

 تبا ةهيرمل ل ,مالا ةعنم 00 اهرج بوجو ىو ادم لفك ءايأ|

 ٌةاطعا ٌدضوُمايا ةمرح نم ( عراضملاو يضاملا يننونل !! يضالل ذم عفر خيا رتو هعفر ىلع ينال لمد عجرتا
|| 

 ' ١ كاما نم ةلكل ا عمو .ةنع ةّقنكو هايا روي ذموحت عوفرم مسا اعملي نا ةينافلا . هرج ىلعأ|
 اا عسو ةاعا كازا نم كلذو ةاكاو تا! ف اركف اا ا ٍناموب كمو ةعصأ]| ْآ

 01 200 ىوعدلا 0 هرخ كل ار نع انالف ادودعموا ردا نامزاا هل | دما هانعمو أ

 ىف دتش|و يوق اعاني عانس عني نصح ىتنالفا ا ريع اريام ىو اقام[ راكذا كلا و هاد ا

| 

 |لوقت ةماغلاو : ةنل اللاش ةعتم ىنعم ةعم + + يشم ةتيقل ١ ىنعف . نيفاضم نيبو نيب اهانعمو اهدعب عا

 ةعئابو د 0 مالا ردتل اليت ةعضرأ رو ١ عّنما نافرظ اه ليقو . ناسوي هت ان ند حب ناموي 1

 اكفكعيتم|وةنع عنو ٠ ع هعزان ةعنام «يشلا ادم لصالاو .اهلعاف قبو اهلعف فّذح ةلمجل نافاضما
 #ةلوصح رّذعت هيثلا عنتم !.. ىتحاو م<ب ىفت هموقبو ااا ودعي ساو ربكلا و 01 1 الورك

 الا ادع فرملا امو. همم حلما مسا عيناملا دف درعا انوي وه يذلا احزان هاي

 ,اهمماقم مونت رتلع وا مهربا يف ١ اكن يتلع نب ٠ فرصلا عنمي .اهيبلي نا ةئلاقلا . ةيلاطلا وذو ْنِم نيتلكن م ةكرم



 00 تت ا ا سوسو

 |( .نع ىنعمموا ءدعبالل يأ ليقو ٠ لصملا نم ديسلا لعب أهيلع دشناو را ىلا اهنا ها : آنكلاعزايف ديكوتلا

 أ ليقو ٠ عضومل ١ كلذ نم ةتيار ريغ دل لد انريغ ضنخ نيف انريغ نم ىلع ًالضف انب ىثكف

 ع ,ءصيصنلاراعع عبارلا/ ءادتبالل لدقو ةزواجتلل ِي ىلع يناي رج فرح نودلا نوكسو ملا سكب ْنِم

 س..ألا . لجر نب ين“ ءاج اموحن يف ةيئازلا يفو مومعلا بلاغلا وهو ةياغلا هادتبا اهدحا .اهجو رشع ةسنخ

 ||| ريحا ن نميف*اج امون ف ةئارلا | يو مومعلا ديكوت رشعأ .هيلا ةعجار اهيناعمرئاس نا ةعاج عدا ىتح اههلع
 || يجوا نر مدقل اهدحانروما ةثالثاداير ظرشو | رؤي نما غو ناكللاو نآكزإ ا يف ىنعملا انط عنلو'

 ||| رعاشلا را هللا ةيسرافلا دازو .لمب ماهنتساو يل دلولا نم ترسو ةعيبجلا ظ

 | قيلخ نءهرما دنع نكي اًهبمو. |١ ' ٠ كلانلا :اهدست, ضب دس ناكل هس 1 كا ْ

 ا لت سانلا لع ىنختاهاخ نإو ىلوا اهب اهو امو ام دعب عقل ام اريثكو سنجلا نايب ١

 || .لياكلااف ةنوكتسل إو ٠ اهرو رجم ريك ينانلاو حنو .قمحر نم سادلل هللا عنب موه همابا طارفال
 - هوأ ردحا نم ٠ تيار اموجحن هب الوعفم وا اوبنتجا اهريغ دعب اهعوقو نمو ٠ قب نم هب انتاق اهم

 ا لجر نزال |مهاياطخ ام وحن ليلعتلا عبارلا . ناثوالا ن٠ سجرلا

 | اهرسكب ب نءو |ىمنب نمو ا ملل مضل نم قدزرنلا لوقو اوقرغأ

 ) اهنأب مشم نبا اهحرش و كت يث ناّيحوبا اهركذ 0 :ابم نميضغيو ءايح يضفي

 أ ٠ لونن ٠ ةثرجتف برلاب عصتختو مق فرح مدنبي نيحألا لكي اذ

 1 ||| ىل
| 

|| 
| 

1 

 م ادعم

 ْ اعقل ٠ ةرخالا نم اين دلا ةويحلاب ميضر وحن لدبلا ساخلا ||
 |دلجما يا غابدلا يف ةدن ان هاته دلجما اد نم ةلفغ يف انك دف انليواي وع. نع ةفدارم *

 ,ةانمملا + ةخبدملاو(مدا مث قفا وه مث) غدي ام لوا هاردلا ةنم تذخا لم لقتني اَم يف لَمعِتسُت و
 ا ةادوسلا ضرالا ٠ ري قا

 || . ةياكملل ينل | نم يف تركذ تاَنمو ناتذمو ةنم نم لضفا ذيز وحن يف نم نا كللام نبا عزو
 6 ةزلي ثالتاو ال يا تلا - نم 0 ٠ لضنلا يف ارد ع ديز زواج ليق ةناكو ةزواججلل

 كم يلا اوارلاا كتم بّرعمو ضعبب !ضعب لا وحن يف عافتر الأ ءانتبال امن منا نينو هب 5

 ١ ١ رضخالا شاملا حلاو . ىرمع نمش ديز وحن يف طاطخنالا ءادتبإو ورع نم

 ا يفركذو هن ةقافتشإو قينجناب ٌةامررج 0 . ينخ يفرط نم نورظني وحن ءابلا ةفدارم عباسلا
 قدح ٠ ضرالا نم اونلخ اذام نورا وحن يف ةفدارم نمانلا

 ْ قل جف أو قينجا قيل ينغت نلوحن دبع ةففإوم عساتلا . سنجملا نايبل يف ليقو
 ا 0 اركذ نيبو نونا ةفدارم رشاعلا .اًنيش هللا نم مدالوا الو لوما مهنع

 | عنم باب تس« ) ةخيو هاي هتك «يشلا ع هلوتك اب تلصتا اذا كلذو ابر
 | ةقانلا 4 5 2 مسالإو٠ هايل ءاطعا اك ( بّرضوأ "ةبرض شكلا برست انما

 دلو اعيلو اهربو ةللكج 0 رهفلا نم ناسللا يتات هسار ىلع

 ا ل ننعلا تام ةحنلا |يفاهثا- موقلا نم ءانرصتو وب لستار اللا

 هسا لاما قو شف نا اهم هئااو وحن نيداضخملا يناث ىلع ةلخادلا يثو ىلا هلا هلا رشع



 نم نم
 دل دلل

 | ليدل ةفوصو ا أ وا ةلوّضوم او ىلوالا ةلضلا ةّيئاهغيتسالا 5107 018 3 تايه ت لالا 5

 كلذ يف فالخمل ع ةينانلاول والا ةيطرشلإو يناثلا تايد يطع
 | نسحيو شا ل الوكرر نيبار قفاعالكا قو | ةعوزفل هع تندر [ولكلا اول اقييباكا عن ||
 | رالالا اهب: مح ةياكملل نوكت نا:نيماختا ! 0 ضاوش لاك فلخي ةقررلا ىلا هذ ل وتلا يفراتوالاك |
 | تيل قاف اذار احلا :لها ةغلل هي تاركتلاو ق نيعلا 4 بلح لها ةامعتسي دوسالا |

 أ نال كم تلق الجر تيار لاق اذإو ا قرر فاق ل كا دار كالا رول نال دع رم
 | ترزم لاق ناو ونم تلق لجر نفاع اك ناو وكت مسمسل اكرزي هل بالبللاك ١
 ' اسست ندور نعاج قه ناو ٠ ينم تلق لجرب ةترمال ا طفش مو ا زايدلا سرس < سم أ

 | نونلا ن كل يطا وبلا كقرئأ )لق نو اراك ارا او سوال ١
 ظ ايف نينو عضرلا يف نو نغم نا جا جوا ةسمخ 50 ميللا عتب نم ا

 اطير قارا كا ةريعاهف كالو راو كطللا  اًريخ لاخي نم وش ةئزاج ةيطرش :نوكت ن | اهدحا

 اهزرج لان أو .رلعب سي | ةنال لجرلا نم تلق الجر | نم انقعب نم وحن ماهفتسا مسا وكت نا تاو ٠ يرحم |
 اكليخا نبا تيار لاق نإو .ٌريمالا نم تاقربمالاب |لعقي ن - ليق اذاو ٠ و روم رعوا اندقرم |
 ش متكدك حالسو ذر غال عخرلاب يخا نيا نم تلق | يف ونا | ىفعم تبرشأ ةيماهنتسالا نم يبف 0

 !قةدانرلا تءاجادقواءانفاي: نم تلقو تادايزلا| كلر ليقاذإو . هلا لا بون ذلارفخي نم ةنس

 هلوقكل صولا لاح يف رعشلا زوجيو .فوذحم دئاعلاو لوصوم ةيخابو ا كان نمثإ
 يع يران اونا. |نمو ةيئاز اذ نوك ءاسالاةذايز يف نييفركلا لوقلع
 امالظ !وببع تلق رجلا اولاقف 5 | اذ نم يف زوجي ةنا ةعاج مالكرحا ظو ؛ةلوسنأا
 لكي لاا لكسر ابناب ناك هنمقأ ارا للا تعنص اذام كلوق يف ١ 222 1 نا

 | ناو. ةتنانمو نيوننلاب انهاي ةنَم تلق تلصو نإو انل ترم ظوقو . اذاجب ةزاوج اوُصخو وق كلذ عنمو |
 ,ةدايزلا تفنذح نيراك الحي هتف لاق رفقيا مالا ولكم نال .,اقيبامل نمضي نم يل: اذيأ||

 اراك حار لاقن 5 رف د ولا نيك 0 ااو سوم 0 0

| 
 || أ

 0 2 ا كلذ 0 0 و كيهرللو كومزا د

 ىلا اهانخنا ىحرزجارلا لاق نيفرح لع ةنال ةتدّدش تور اليسار

 أدير لجر يأد لجر ىلا اهانكربا يأ. غور نم اااه نيكل نم كر

 | نييسق ْنَم ماسقا يف !وداز دقو . هناش مظعت كلذب ا ْ

 الأ دع كلاذو ماتا ةركتت يتاث نا.اًهيبحلب:نيترختلا | .ةعبرالا هج والا ل مشحي ةقركا (ينمككي نم كلوقن ا لعإو

 1 نا عزف تالعإو داود جموع فون الزقلهفلاةس, لع ىا ةلوطوحاوا (كرباغفلا ةتيرخ ةيطرشا اجردقق :زافأأ

 ظ ادلب صوصخم وه ةاوقو زي نمو رتتس“ لوافلا حت لوالا تعفر اماهغتسا وأ اهتعفر ةفوصوم

 ْ ينانلاو ٠فوذحم دعبل بخ واةلبق ام ةربخ ًادتبم ربخو ادم رهف تو هآقلا ريغب باوج اال: يف 2



 ُِس نام

 ا الة .ةادوسلابفرعيو الم . ضاق ولو ىلا كارت :الاهنرغ ةئيرعلاب لع أ
 الا دبوس ايلؤتل اه نرولوقي نخعبلاو :ةيمياييللخو انع مالكلا دنع انالومب بقلب يأ ىلْوَم م ضاق ةلصاو ||

 روكذملا طاخما نع ب يسم لبق اهيفةنال ةاتلإو ةلالم :لجر: لافي < لآملا وذ ةلآلملا « هيلاو |
 | لجر وللا هن ا«غلابورذعا لجرلا ةلماسمله 2 1.ئمحما ى رَعورحجلاو ةناخلا دامرلاو ةريا ةلااةعلابلل

 ةيهاذ يا ١ لقعلا هلتم. .اههفرتييام هللا زبخو .ٍلَلَم وذي. لَم وذ لجرو ا
 جادعوإ انيدخراس (ر)ل] للك وذو سيلا لج 0 هلال نالت نبق ماع الو لَ زبخ انمعطا لوقث ا

 | ةبييح هل 7 4 ”ةعتمو ةلاطا ةيلق ةرمع هللا هال. رعاشلا لاق . ةلوقت ةداعلإو . راحل دامرلا ||

 غاخا يلو حا ”هشاغإو او هبة دل 39 ف دهان ىدنلادلص |

 ريل 0 قبيف والم 019 0 ” 1 0 كاقفأ

 يَ جر نود هلل 0 ت لاغ اييلج ابن 0 7 ادا نو بكل
 | ىف! هيك ةلاطا كابا عشا البا و نلاعسلل ام ركلاكلطابلا لعقلطن دتو يجن[

 ||ملاظلا ناو . وديقيف ةلمّسوريعبللو ريعبلاو.لاطا ِهَيغ ةّيِدلا ضيا ةّلِلو .ةّمالاداخ ىلا الو هللا لا فاضن
 || ةنع بتكفكل لاق باتكلاويلعو .هل ل وطو ةلبما هلو ++ للم ج تنكلا لبق ىلوالا ةطايخما هّلخاو لآيج ا

 ا رحل ل فرك ذولا د لد . وهو .لما وذ لولا + ةّلوْلم ةحاولا مولر للا َ
 (لاقيو. هب اعتمتم ةعم شاع اتالف نالف هب عمسا لملاوذ ةلؤنلا+ وم أملك ل كا لاقيا

 تشع ي ١ ل ل نملاةا ةارمأو .٠ ةخل ابلل هامل و.ةلولَم لجرلاانيل املا تاذوا

 ااهقسا البقسإو .هب تّتقو كرهد نم كتوالم ةعم لاقي . هلم | ةبسلخدلام ملل (ىاربتلا ليان 7
 قمم ةهزبلا ةئائمورهدلا ىمدوللا هتمالمدما ةلأش يا للم قيرطو . اليل ةزبخو 00
 اناولكاو هو النا 5 ضراالا نم عستللا ءارجصلا دا ليلا بارغا اراصم ليلو هحالت[يوفَكْسأ|

 |تاذ ةال ةوالحلا# :الِج ..دحاولا اهافرطواراهلإولبالا ةبيود لولسالا + شطعلا ةدشو ظعلا ةسكلازلا
 || نم ةهربلا ةّلم ول 1 :الَمو تاَيلَتجِبارسو رح كِلسيا لهم قيرط ٍّ ٠ ةاظعلا هبشت لمرلا يف يف نوكت

 أن ةليرطلا ةعاسلاو رهدلا نم يوما يلا (رهدلا يفلح محل ار زبخحإو مسا لولو .ةليحال لم ويف
 اةليؤظ انام ىا :ؤهدلا عمايل ةيرطحا: ل انيزاملا| هللا

 اردصت ةالمالابا كف ]للا تايستإ ةقضوع لبق مييتلا لجرلا للا تلم

 ىلع امو تاصخملاو ل اوقالا يلامثلإو ٠ لاما ج ىلع ايست ليال عمنا ليال
 ْ يحاحالاو يحال اك لما عمج ةناكو *عيرس يأ ٠ .ليآل راح لاقي: عيرسلا ليآلملا اع
 ْ خل مفي يخول دب ةسرطم ىلا ليلي دقن لات ا للا
 د فلا جنرفالا دنع نورا نيلم : .. اريعبلاو بلغتلا بيضقو.دّوْرملا يل ٠ لاككلا لومململا
 |ةّركدتام 75 رو تا ةيررعلا يبرامجاو كارلا رتف دلا حاولا يف اهب ب هع
 |ةيياللاب يلي | ةظفل وما تناك رو: فلا ةلام ةركلاو :مفلا هش ةبيسن لتعلل منالم بارطضا ايون.
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 لام كلم

 د اهلنا ناكو اهوكلقو اهرما !وُلوت ةعاج هو رصم ةينامسج ةيحش ناك رد يااا دار مدزملا
 ا يريرحلا فك دقو ٠ سكرشلا نم ماعوهو دوينلاب ةفيثكلا ةداملا ىنعب كلما ةلباقيو

 || لصإو .ةربالا تع ةكولمملابو دورملا نع كولمملاب نيسيدتلا غل ىراصنلا دنع توكل .ةداهشلا
 ةدشلاو ةّدتلا ةداملاهذه يف ىنعملا تف . ليجنالا ةراشب لع م دنع قلطأ ارو * .املاهفإ

 1[ اكلم اهلعر انلآب , مسلاوا نفذ ل ةكلملا+ هاو لا الج نم ةعئاتو يركب ان

 ظ | يساولاؤم .* !ًالموفوئفةلخدارمجلا فينا يل ا ةيكلملا» ؛اهركب كيلا ىلا ةبسن ماللا تب

 | لداكإو . تكل كلا لبق ىلوالا ةطابخلا ةطاخ بوذلإو كلما مهعابت الوب | ار اصل اود ةيمالنل يتلا
 |! .لاطرنسلا نالف ىلع و .ةلملا يف ةلخدا للا وا زخم قلطنو . ةيكلمو كلم لوفت ةّناعلإو . كَم دحاولا
 ١ لالملاةباصا (ميل ورش باب نما 57 هلع نالفو لا 000
 أ لطهاك طرا تابت دوا لال نكح مومحماو ةيفر ياي كلل ا قرا 0 ا .كليا

 ل ل ءيشلا نمو« ءيثلا ٌلمو.هبَلقءيشلإو دَلَم بحاص كيلكلا# 0 :وازرما لاقي. كما ىلا
 [؟ للم + ةنمرجتو ةمئس ( ملع باب نما المو ةلالمو لذا ل اق..اهبوسعي لخغ ١كيِلَمو٠ ةاكلمج كلللا

 عورة هلع لما ةلمِإو :هبلق اليل <يغلا |مكيلم داب هاضيبةبرض امو
 أ ع باتكلا تللمإو لال تسلا هلك لمار للف لزانو قارب ايعا سفنط ىلا

 ” كسك السا يلع ةتيلسإو.ًالالما بتاكلا جوزتو كلما ردصم كالمإلا ::ةقيححتل ا ةرتصم ةكيلللا
 |ينوذا زاجل اةغل ىوالاو. ينع بتكق ل ةنلق يل - دلع مسا كلألاو .ةكالمإ ادهش لاي . ةدنع ىلا لجرلا
 || بلعت آللق للقو ٠ ننيقو ميت يب ةغل اةنانلإو . دسا ياكل ما, كيلع كلن طرشلا لثملا يفو :ليضنت
 ظ . عرسا يشل يفو ٠ ةاهيف لخد انك ةّلمو "اغا اضرمأ :نإوخالا نيب يرجم طرشلا ظفح يق بَرضب ذشإو ,ىوقا

 |/ءاهيف لخدلالتما انك لم لاو لساًالالغا لغو ٠برعلا نم موقو كْولملا ىنعب عج مسا كي رلسالاو|
 ءاه رج و ةمئسًالالدتسا ةلمتسإو“ . عرسأ ي كا فاوا مثلا 3 ةكلمملاو ٠ ايكولم يا روج لواقم ملقو أ

 ظ رعاشلا لاق ىا كلما عضومو ةديبعو ةناطلسو كللملا رع ء«ّضئوأ
 | اهنلاتعي رك الو. ع نسمال 00 دالبلا زم كلاما ناكل

 اهيجانم ىوجنل | نم لِي الو ىلإو . ةكلمملا موو نادم ماللا مكب ةكلملاو اه |
 ماا مادبا هيا اواو ت وللا 7 يا ةكلمم دبع ثرالفو هندسي ةقلشم
 ةراك نمناضالل ضر عيروضؤم ورجل !ىةماسلا لآل: ةكلم ,دييع انك انا. ان كنيدحلا ةنمو هاو 1

 ا ب111 جوا يعاود مدل زودت لا كتلاوب نعديتع اكو
 ارحلإو سوقلا رهظو ٍفيسلا ئاق ةبشخو 0 كلملا دبع نب مانه لاخ يف قدزرفلا |

 ءاعجو وا اًضرم بلغنلا اورظلا | عجوورظعلا يف نماكلا اكلم نسانلا يف ةلقم امو
 ىذ يا لم كجرو ندضن للا لآل هذخا لاقي تا ا

 |ةرح ىلع ةمسو ردصم للك ردصملاب فصو٠ ٠ للم باب نم دينعتلا ىلع م الكلا م عجار 0

 لل اىالخاو . ةهتشنملا ةزبف ايلا ايوا لها دنعقلظيو دبعلإو لو ءفم مسا كّولسملإو ٠ نيعلا
 اهلصاوا.ةاضنلا نم فا ًالملاةنمو .رتتل رتنل لا ةغلب نداكلا لا كليلام ةنسو كيل لام ج ديببعلا نم ضيبالا ىلع ع ماغلا/

 ا



 كلام كلم
 0 2 ل _ - 1

 د . اهب درفني و اهرنحي رئبلا يوا لام و برشمو عم "رع وسلا تل كلاموبا ةلخا لافيأأ
 يا ويه كلم _ انهو .دلام يل:-.كْلِم مللسيلو نياابنذلا | بيجاعا نم ظحاجلا لاق نوشلبلا هنا لبق
 ردقي امم ينازتكلتم نديذاطعإو.يف رهن ينو كلما غضاومو ءاملا بيرقب ,دغقب لازياالةنالانيرحارلقل |

 ةطسو قيرطلا كلِمَو. ةفر يأ "كاس لاط و . هيلع اهباهذ ىلع نزحي تغشن اذاف اهريغو راهنالا نم اهيعبن

 ا ىعاشلا ل اق. .ماحتلا ترويع نرعلا كا تجر, ليبيكلا
 | ةكلف قيرطلا كلم لع تماقا ..: .ناكلااو: ايمامش اج ةدايز.نمافوخااهطعأ

 بايك اللا بوكو اه كفيفنغ كالا *ةلظنح نب زكلامؤا انو ني كلا

 ا كالو كلف رك ذرعا الا ا دشحإ + كلامو علل اغيالاثوام 000 ل لاني ءارابنقالاو كآللل]
 ىلا كلام حاف كولو فكل ين يكلمه )اهم .قاتب ف كلي يذلا نان .كساقي يلا

 /| .اهب درفنيو اهرنحي رثبلا يثوا ل امو برشمو ترم ىل هجرت يا ةك الس اندهشو ..دسجلا كلكم بلثلا] ظ
 / ناكأذا مءالرمالا هب موني يا رم كلم هما لاقيو *: كلي يذلا رمالا ماوقو تييطلا كآللإو ا ا
 ادم ألا بحاض كلا. .هرما اوكلش لتم اذا ليدل كالي ةقاظ.لاقيوب.ةيلقلا اكلم ٠ ا
 | ةتلطم دالي وا ةليبقولا.ةما ىلع ءالبعتسالاب ةنطملالا + ةدقع اوان دجؤزت يا !ةك اليمان ديري و انج شفاك | '

 ام نمةهيشم ةفصشلللا ليف ديمو لوم يا» هنآ نواس لاو .كلملا كآلكلا
 اللا كوكس كلت وفولاتبرس كك وا كلام نم كلم ج كلا بحاصو ردضم كلا ةماريغةكلبأ
 | اوكلمنيذلا م فئاوطل لا كومو :كالمإو كل رام جاَدِضع يبس ءيشلل ضرعت ةلا>ءامكحا دنع كلو : كالمإوأ

 مخلط .كللللا |تنومةكيملا :ةيما ينيدعب سل دئالاذالب ةينذل ايو ةديجاب ىسيو ِداقتناب ىلقتنيو طرب امأ|

 ١ | يني ةكلم وهو ..كلملاب يا ةكلملاب يقاو'ءرثصم بيسي ءيثل ةلاخ:اهس الكان اف ممتلإو ضئلاكأ| ا

 |! لاقيوةةقر يا. تكلم تلاظو . منع ردقلامكلمل م .ءاهتنلا .اهلغاو. ."هسارب ةمافلاو هنديب صيفلاا ةطاخأ

 0 كلاما صل ندب ناك ذا كلا[ نالخ قع نكي عض صو ناسا د
 | دنع ةّككلمإو ؛ةكللل وس ةسححا ل اخ ديالو ثييدحلا ينو هيثلاف -.ويف هريغ فرصت ن رم اًرجاحو ويف فرصتلا

 |'لصمت نا ةقيفحتو٠ ٠ سفنلا ةنتار ةفص يي ءالعلا اًثوقرم نوكي ال كلو اًةوقرم نوكي الو 7-5 نيك
 بوو اب را هب فرصتي و كلي ال منا كلما... اكولطينكي وا

 لانا موو تانايملل_ونتق كافي مجنك قلم نالفانللا رعطملب او كالما جتني ركدي |
 | ةّيفيكلا كلتوحترت ىحاط سن اا تشرامو تروكتاذاف اهيداهو امن |وق :ةيادلا كلير ليلتل ]510 اون ابلجلا |

 ىلا سايقلابو كلم ريصتف ل ءزلا ةئيطب تراصو اهيف كلمو .ةكلي يش يا كلمة امو .كالمضاولا |
 ليلقمب ل دكلا اهىلطتو داتلكف اع لعفلا كلذ دنع كلملاو كلم ايل اهيداهو امئاوق .ةبانلا |
 ارغيبطملا ١ كلو ناطلسلاوزعلا تكمل * مدعلا شرعلاكةيعيبطلا تاسوسحلا نمةداهشلا لاعةيفوضلا |
 0 لاقيو. ةبهرلا ثيم توبه هر اك كلما نم تولت نم لصفنملا ل ايخبا فرصتب ريقي مسج لكو يسركلاو 1

 | ةيكلمو قابلا توُكلمل افي فراك ضيا كلما ةيرصنملاو يه زندلاوةبوطرا |وةدوربل|بةرارعلا عوج
 ااا ةصتخلا ب بيغلا ملاع ةيفوصلا دنع توكلملاو .قارعلا ءردص.ةئانم كلل يم

 1 ةتكحينح ممدنع ءينلا ءقكتمما .قشنن الإ حاورالاب ياكل يداولا[فِلَو كلي ليش يأ: كليذل امو
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 كلم قلم.

 ا لَو ل 00 ْ لا 11 صحا |

 ا < تاّملم ج هاسلملا ةافصلا ةلملاو ٠ للا توم ةَقلملا اذاةببويعي بيزفتلا عل 0 ا

 لجر ايلات ” عيرسلل ىف ليلا + قمل ارينكلا قلما ال1 يلوا ةوخأ رحاب ْ

 | لاتفمرنالا ديدشلاق ةالمملا# عيرس يا .ؤليم سزفو ( »كقَرلاب:.ٌةحؤام ةغلاب م مالكلاب 4 غلام  غلم

 ااا قلمكلاو .رعطا نم ماغطملاكرقتفا اذا قلماوم جر هب كوخ غلاب لا 6 تو |

 ٍتيدت يأ ركل |قوامجسرفو ٠ لرينيوا دنا ا 0 - اد

 هر

 ا

 0 اًكلَمو كأم ةكلي ةكلم 00 00 : 2 ا ل
 نووي ذادبتسالا لع اًرداق ةاونحا تلي وا ماللا .هاغلم ا ىتالإو..ةغوألا وذ: غلمألا# دل يف شنو ١
 لا لعكس .اهسبخ لع ايان يسساق غلتجا

 نع منااَكلَم_نيمحانالف كلم و . ميلع كوتسا .اهاج ةتيراجو ةكلق ءاوعملَ ةملع نقلا ىام ظ
 ا لتالفغال] كهدشي ا ردقو يوق ما فذخلاو انالفو .انيدشراس ن الفوت اعيضراةعاو هلتغا بوكلاوأ|

 -نالفو ٠ جاوزلا .ك نع اهرظح اكل ةارملا ايلولاو "جرج الم ىلع عصالا نم ماخلا لقول اعقب فاما |
 لكل ليلا !اهجنوزةلكلتو كو كَم ةرملا ٌءاظعاو ةيسطاتوملا ددوت نالفلو انالف ةرالفو ظ

 هيوار.اب تّجوزت لاق نرم ةغل ىلع ليقو اهجا. ٠ رعاشلا لاق .هبلخ يف سب ام دولا نموناسلب |
 ا هيلع اًنالف .موثلاو . ةكلي هل اكلم ةلعج. «يغلا كلم 1 .ةقالع بع بابحا ةثالث

 ا .كولمت وبف يوق قحدّدشو ةنجع منان يت | |و اكلم ةوديص لتنلا وه حو تا كحعو
 الع امريا هللا تكلبو. اهليا معاق هاما طتؤلاقو 2 الابل سا يف الا يزل

 0 كل دامك لعالم دل ليعمل لاول ىلا لان .ةلياوزدبلا (لعرلل ىلماو انءاغيرص
 , ًيكبإةوزيرض مدع اًنالق مونلإو .ةكلمم هل مية عجا .ةنيلتو ناستالا لاذت'ةجاحإو زتنلا نال نييلفلا وهو
 يناهستي اذا كلذو اهءلص ةعسلإو 0 و نالفلو انالف قلتو, ةلضغ بيزلاو :ةتاقلذ ا سارفلاو |

 :اهايا ةجوز ةأرملااًالفو . اهرشق عم .سعغل || . لآتوةمالكلو هل فطلتوبيلا يروا ايا ا

0 

 | هرم |الوان دانهجك زعل لوما ىلع را قلتمإو هلغات دهاء نامل ىامإو يدلل قلقا |

 ءاهدي ةي اهقالط رما لعج وا تَيْلَط اًضيا لوه يلا ةراخ ضرالاثيراحلاوب سل ام ىَ 1 61 ةجرخ«يشلا
 !كلامتو . ممملع ًكلمراص موقلالعو كار اوسع عدلي هلل ادييعاا_ انما, مااطر هك: 0 لام .
 وا لذفرنإ تالا اي لان اةكناع ردي كانهح هيلين وقال ولام الل + بابن سلدنالاب |
 || * سنن سبح عطنتسي مل يأ كلساقت ام لمعف ن نا نعا ..نييلعلاةلص او فسويوبا لاق 0 نفطللاو |

 ا كلو كآلمج كلْلا بحاصو لعاف مسا كِلاملا لاقي .”ةعرسإو رضحلا فطلإو امساك ظ
 ظ 000 نبا ةتيدملا مامإ كلامو وبر جيثويالسرفو فيعضلا قلو .قاسرغلا انه
 || ديمو .:ثرقشلا باب ف يضاشلا جار هلال والا هع أ الطور قل ىح نإ تولع وسرفو أ
 وهاب .ةفورعملا ةروهخملا ةيلالا بحاص كلام.نباا رعاشلا لاق .يلق يف سيلام |
 |ةردكلاو سلا وا عوجا كلاموباو٠ وجل او فرصلا يف الو او ىلس دهملا نمي ىدرا .....|
 هسا

 اليك



 ١ 2 ا ياا احح

 217 6-5 ٍيلرغ ا اع عمل 5-5 نم ةنلزاإ ّْ
 || نيم وعسم يف تو مورلا كلم نسرطلم اهانب كبف مااا فن د وقل . نالف ن .نملفا

 ١ - برع قنا ايفا ناكو مورلا لابجاهي اطبع راب ىلا رصآالمو رصانش ت ثتاذ ةيراجو. ضيببالا 1

 ةيطلم ليجو ىنإ قازت انكدكرالا يتسلل 0 سالفأو كليه ٠ كفو ةةفملبقو ةدّدشم يليق 3 ١

  0|مساذروا دقو ةيطلم لبق تدّدش اذإو شو ندا ارجارلا لاق هيلع لرضبفلا نم نكمتسن الو

 لاق ثيحدثفخم ينحل بيطلا يبارعش يف اًِلَم هاشر يناطعإو رف
 رةيطلم ء امد يف ترف تركو ظ امه عدم ايقنلا كانك

 000 0 .ةغلابلل لاّعف صّقالا + كمَسلا نم مىوطالا ةصاللا ||
 لبقن .جلاطيللا» لاه دي دفن ويذأا ارو ريفلا ل اقو دلولا ضرما ؛كتش وهو. صآلم نبا ي طوق ةنموأ||
 دولا *هيلعشي رالي م 0-5 | اًصيلمانتلااهدلو تنلا 0 ا ا

ٍ 

 م الا 320 ةارملا ا 30 . يرغب 1
 ا 0 ةداتعمللا قونلا نم ا : 0 18

 | تعلمو.اهتنع لبق نم اهنلس امم اهعلج ةاشلا علم |و . طآلملاب ٌهالط اًطْلَم ةطلب طئاحملا طّلم
 مك »* اهقدع هنري اولا كولا تعرسا ةقانلا كم جاتو اجاقلا ةماكلولاو ٠ ةقلجأا

 | ىرمع وبا دشنإو . تحلم ىنعهتعلفإو تعلتمإو ةقانلا ٠ طلمإ ناك ةطأمو اطلم ظلم لجرلا طلمو .اًطلمأ
 نم اهل ةاشلا علتمإو . علمت اهو دحي قفار لفن طئاملا طّلم + اطأم ناكاطْوْلُم طاب مالغلا طلموأ |

 اب تايوتا عقلا خا هي كلا اهقنع ليوارعتلا اكابلا# امور هما طخ كلة ةطلم ىنعمب

 ||| ضرا مسا عمي دقو فرصلاب 2 مطتكعالمو انالف رالف طلانو .رخآ رعاشا لو اطر نش ل

 ٠١ عالم ُباَتَع مب تدوا موق يف ةببافع اهيلا تقيض كقيضأ ١ ةقانلا ١ تطلماو .رخالا ةئاَو تيباكفصن: لأ لل ظ

 || ةمداق باق ريددتت لغ“:تاقعلا شن نم عالماو اا« ظبلاع 0 9 .ةيلعارتس »الو ةقلا ا
 || يل ابوقعلا يفر عالم باتعليقو . ةعب رس يا "٠ عالم <يثلا طاتمإو .طلما ناكممسلاو .سّلف هينلا طاقو
 زو "لاو اوك وسع نان مح تحن مورلا رحم هزي طلال مل

 || ٠ عالم باقع ةناكعالقلا ضعبيلا راط ساسالا لمي نيطل الا + يطل ام اهبلا ةبسنلاو ٠ نيثكتالا |
 | هيبش وهو عيجاو دحاولا يف كلذ لاقي ديبعوبا لاق مانسلا ابناجو بئإو طياحلا و هب طابو ءانبلايفاسنعب ||
 أ ا. يراقخ ب تنأحو هاقنعلاوب تراط رطوقب *ةافتكوا 0 يا ءانباو ٠ لالطا طاب نبإوأ|
 هيلع اوممجت اذا ثحاو علم هيلع م لاقيو ٠ ام نا اتا ةقرلالا يش المقال كيا اكل
 8 بلا ضرالا عياده مخغل اًةاعرتتابن للا غمر اسلاب ماك اطل اول تءالغو .ط وأ وطالما ج بسلا
 ٠ ةكملا ةكبكر واةيوتسملا ةديعبلا وا اهبت ابن ال يتلا وا رشفلاوا ىاححسل !باجشلا نم هالو َطْلا + بمستلا
 || ثبلي ال مث ةماق نم لقا ةرعق قبض ضرالا يف بهاذ للا ف ثيدحما ينو . همظعو نازلا حل ندب قئقرلا

 | يراصلا نوت اين نوكمانإب , ليخضت ممطقنينأ .ودعل ١ نم طرا لثم صَل: ةحضوملا ةيد فصن

 أب ناتعيرسلا سرفلإو ةقانلإو هلم ج ضرالا نوتمو لم هللا ةلعج لاقيف انكعضوم ىلا نالفىضمل افيو

 2 ةقانلإو اذكه انكم دارا ليوطلا عليملا »:قاحصسلا ج جاجشلا نم ةاطْلملادع هل ةعجرال يا.ةدهيعال

 ّخ
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 1 ا

 0 ةتيتأ * نش خدي كلذ عجار , يا ماط تاكا دال دلمألا * + ةعالا ءاسلا نم يَا ا

 | ا ةياهلا ق ب 1 نسال ردح هولا مالظلا نانلألاو دلمالاو .دلم ام جهادلم قنالاو نوصغلإو أ

 ادوتلا كسا موقو . يَ ةقان لاقي ٠ ةرسلا يف 1 الا كانا دام اكو درسا و ناكل
 ةدييعالو يلا عجرت الو هيزصو نلت يل د ةلهعأ جال قس دلو. ةعات يا هيك نا

 |هل ةدهع ال ىساَلا مطوق ىنعم ممضعب لاقو . يلع كل سيامإلا
 تعنوهو قيفخ يف باهذ وهو هل ةدهع ال ىماملا وذ .جرلاب ةنعط اًنالفو:باقك اَنْلَم دْلِع ل جرلا ذّلم ا

 5 لال ع صقل سا ار وال قا اديرم دجال قحويعبضدم سرفلاو .حاودي لعو'

 نوكي ةفلس لجرلا عيبي نا لكلا ىنعم ليقو :ةيلعأ لجرلاو طلخا كَم ذلِ مالظلا ذو وودع يف عرسإو
 لخرما كعيزتلا اذاف بيخإ مث نمثل | ضبفيف اهقرس دق ةذخا يا اذكن الف نم ذلتما لسوف نادم ناك ١
 هءابم دهعنامضبعشابلا ةبلاطمنم نك ةي ال يرتشملا دي عنصخملا ذيب عال يادار ناَللا» عا ظ

 نبلو قلما ي يف ةسيلسلا لارفإو سلنألا تلوم هاما 5 ةريغ ريضيو عجن اروي لب ةتدوم *صأال ي هذلا ١

 ++ ضرالا اهب ني ةلا 1١ ةيالا + ضخما هب 2 ضماح ْن اذلكا د دوال لغيتج نافل قو# ناّتلملا الكل

 #*ريسم لك يف قباسلا قانعملا لبالا نم سول رام دب -د و نس 0 ظ
 ربشو ةمتعل إو برغملا نيبو راهلا فصن هاَسْيْلا ةنعرّتقو : هنأ قاع 316 يغلا زامإو :ةطاخةنعا

 شاق نم 0 ةيرفصلا ندي رجشو رفص هي مثلازلتمإو .تلفا 5 سلق صّلممك صاخخت |

 | ىذ سّلسألا + ضل ب "ع ضماح نيلو ءامطلا . ألا ىَرللا + لاجرلا نم ليفتملا بكا« ةعزتنا
 ٠ || ام سلمالا ىلع ناه 00 !وةسالملا ل زآلملا# ىَرلا 4 همك لاقي ا

 |.نّشمج هاَسلس ىتنالاو قاتلا اا ينركذوريدلا قال ٠ اةيرشوو افاد البرو اورام قاع

 اا ا يوتا نلح ىلع يد يديك قام ويكرر رطل كر الاطلا اوأ
 ' ل ةالثلاةسلمؤلاو نْنِلَمِاَلإَو .باتكنلاكةنيللا | نهاد: ةتانسلب انا ”سوام شبكلإو نيلام وهفأ|

 سلامإو سيل أماج ةسيلمإو سيامأ ةالف لاقي تابن اهب رصن باب عش لكي اسوأ يغلا سلو -ةقأتو |

 ,القنالو وأ دبا بوسنم 4 :اك ةيرلسإلا ن اقالة ذاع وكول نم سلمو سلم حابصملا يفو مركو
 | امالادخ يلو و هيكنإلو . هل ىون دلي هل نكي مل يا لع هينا ذك ةسالَسإ

 || ةتودخ ةرتسي نتخ تك سلا حا نم سلما وهف ا يح 1

 ظ سلما ةناك ةلع جوا سلمإو . ةنافا رمالا نم اتالفو د يغلا |

 ف دلطإ ةناكودي ةفسع املمة مل < يملا نعل. 1+ اومألا نم سلعو أ: اهفوص طقس ةاشلإو .طاتخا مالظلا
 مدعو ةعرسل ٍلكا لجرلا ملفوف ةماعلاو .اًميغا نتلمالا + نا خخ ةلصأ اي ل2 نا تلفا |

 00غ ال + جل عب ديك املا اظن ا 1 لاقي. قلما[ م يثلإو .كدي هي

 001 ةييمفرملا كنا لفورك نلحات كرا ا عرم لكلمات |

 نم هيشلا صلمو هبىر اضأَم 1 +! صأم |راص اناكليا: ولا كمالتإل اف طحلا:كاؤهملا 0

 تنفلا.ةأ : وول -- - هدي ع كارلا زالوا لن ما



 1 ١
 0 ع

 رم تحجحلججج 0 احس سس سس اا سس سس م ع اح سس هم مم ص م صصص مص م اس 2 7 سم مس حم ع

 كلة ضخ جول كلا هسا احلا .لا ءطو ردصم : ني هدي هللا

 || كةيسكس حالمأو جالب . جي ةويلَم ا حال اوذ لا ٠ ننعلا هب تلحذا عملاب فيكف
 ||| يا ديم كسو ٠ تب فا ضو فارشاو رثكأ طنيادلا ةزاتمللا ل اقب هنتي وكافي عل لاق
 2 دول يأ كلم بيلقو .دّدن» يا ل اس باب غيس يرابنالا نبا لاقو هيلع ئيرشخمزلا رص هاو

 و لصبلاو سبيلا زيبا نم لأي ن نيدلولل ماعط عاضرلا اضيا لن او .راكبو ركب اذم رسكلاب جاليم

 أ لافعلا تع د ريا ركنا اءذلاو ةم 4 ادنيسلاو لاو ةحالطإو هالعااو 0

 ناد < اذا تأ شد اني 0 25 ير بك .و حالمإو جالو قيل“ ج عاملا نم بذقلا ضوا

 نول َن 93 ايلا يف 5 ١ ضايب نرد دوسأ .ثفلحو ةمرح يآ ع 26 + رطوقو عيججا ثني ناتل هاطإو ا

 تعب 41 مالكلانم ةحْولمالاو ٠ 0 يف ديدح و |نيمسوا هل 2 فو ”/يأ : بيبكر لم ضلوا
 اهلطيضَو لا عبييمتحتخلا) ٠ . ةبحاصواهللا عئاب لح اذا: ليما رك يا هليذ ىلع يلع .ايلاو ف

 |(رتص : داعو ةيحلا كا 0-3 نباص 4 واقرا دل ناف ذر دود سرا بوقرع يف مرو خخ او

 ع

 يا دع ]داوم م يلا ةبسنلاو ةعازخ نم "يح عيجاو حج افيو ةراجازاير ال
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 ندوب و“ اع ةطلاخي ضايبو 5-7 |

 0 :اديادع راس المول لجرلا ىلا لهاكلا نم بلصلا يف لو اهقرو. طنس ةرجشو علالا
 |لطابلا يس ولو . ضرالا يف !ودعبا اذا ةحي اض هلم لال تناكةبيتكو ةميظعل ١ ةببتكلإو ريعبلا نم ةرجتلا»

 | |ةأرللإو .اضعوا اًضبق ةبذج «يشلإو :رثكآو ديف دددتا يئاطلا ةعيبر نب نابح لوفر روما
| 

 | : حز ماعطلاو 02212006 ةتةارا ا ولم 1 اهعماج ىتح احلا برص 8
 ا

 ا ان .ةلوبامرش سددلإو 53 ل سرفلإوا ثدوهش آنل تفويسلاو ل 0

 ةخلاام ولا ماعطلا موب اضلروسسالب ع 2 ىذا مسا ْن اعلم دع ةييتيكلا يف ديار ولو ليقا

 ا دولم يي يي »ع ناسا .جاغجع عملا هيف لمي كما

 أ «فكيكف غب جلا زلت ٠ .ةقلامو ةبعالا د ةنحاو هاو .نضارأ نابع ال نوناكل ااومس اك يناغلا نو ةرخالا

 ألخ اقمار هاما نالنؤطلتمإو.اهعزتناةديعباقعلإو * جلل إو هدرا فاقول يصحب لق

 نعلن ار. ةجمخلا | ةبادلا نسا رنمهجرخلاةماجلو. ةعز مامذلا وخل 7 0 000 ةرملا ةعلل ا
 | ايوا وتخلع قام نال ان :ماللا ”ايلارضلا ١ ةكربلاو ةباجلا ف ةئلل 0 ا ة 32

 || لاقي 2 قولا نمو. ةيناتسبلا ىزابخم | ايكولَلإَو 3 00 نا

 | ||| سيلو 0 ا يمطخلا وه ماوةيرغلاايجولللا هل دشاو لسا ةطلاخ ضانبو: جلخاب تلت 2 يعمصالا لاق

 ![ يلو “ني دل اولل ءاةط ةيخولملاو هتليطظا ل حوا اح ململا» سيار كلامو قّزلا

 ا عاجلا كيو دسافلاو حافلالا ديلبلا ..ةتهوف عصب اصيل ربا ديمو لودلاوةحاصو اويل عناب

 ا || عزتنم يا لفعلت لتي لو ةنوهوم يآ كلضلانلمتما 3 2 ةممدل وضل حلما ليمعتست .ةماعلاو

 أس لقعلا ٌنح اكلم لجرو ٠ لقافلا 2 ليق م.
 + ةنم جدال دلم + ةدم ادم هدْلع «يشلا دم رات تبنب ةحالملا نوحأل-ج جل جملا نم للاوإ
 0 سانلا نم نيللا عانلاو هارت ردصم رم كي اللا يف ةغل ةحالُللا ب هيف عابي عضوملاو

 || دلما م نادل + زازتهالاو ةينعلإو .بابشلا دلخإو ةحولملا# متغلاب يف وا .روكذللا ت ابنل حالما هال
١ 
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 اد ثتبحح ف 000 ا م ل هو سسوس "3 صم دس ع م

 امو حلم هلص آل اوال راع وسو كام 3 دحأو ١

 رفاذع لوق ةنمو .ةلياق هذهو جامو ةلعو ةدعوان الفو- مالكب ةسفن بيطاةلمةئل هلم
 ايرصب تجكرتاةيرصب ءاربك د يعاوك هافو هل يود سيلو ةنع هرب ةناك ١

 ايوا هيي | تع تففض بنرالاو اة ا رمان زو. نامزلا

 ٍِك 00 ةتقرز تدتغا اند هريغو لجرلا تو كلا ألا: ةبعال انيزو . ةنهاد ةقلاَع ةثلام يرجلا |
 راك حام جل هيغلا عط و.ضايبلا ىلا برضي مالظلا هناك ةتيتا لوقت ةنمو:لولثأ دإ لوا ثلكاو

 تاب قابلا جار لانو فام وهف ةرظنم هع ككل طا لاا و

 :ًاليلق تنم رورجلاو.عيل* ءيشب قارعاشلا ا نامل عمصالال اق بئذلأ ما كوخا لوقت ||

 ْ ل رو وتم كاملا. ايولمز كونوا اق يوسي عاب 9 بت م تْللاَو ؛اهذعب واجر غلا |

 !نكي ذك ةناكالكا ا ا "انو تا 0 لجر لاف : تالاوزكذلالخأ
 | .ةحكالا ةيرح ظنحب وه لانو. جملا عمربخلا لكأ لوا اً اهلك .اويمو اهل هما * صلال ا
 أهنمإو ٠ اهدلو اتعضار اتحامو .ةعضار انالف لامو را اح را 6 -ضرف ه3 تا ابيدت 0

 .اًيذع ن اكو اًكلمراص املاو . للا املا درو لجرلا لجرلا جو لبالا عضرب ص نم نأ يأن :راصم

 . اهملم رثكا ردإلاو .اننم كام اهاقنم لبالا يارلإو اهنبل بهذ ةقانلإو :هيقيف جولمالا كال اًمضياا انجل 1 ا

 لاو ةدسحا ام يا ةحأتا ام بمتق ماا ةيلاقيو .ةعضرأ "يلا خاب : مثلا عط ةقاذ نم د تك

 هاو 2 تع ك1 معا ب لسا ا ام جتمإو. ناتجالمالا الو. ةجالمرإلا مرتتال تيدا ةنمو ْ

 افلا لان نس حيف كلذ عجار اجاولما 2 ىلا جالمإو .ةصتما عرشلا قام ليصفلا |
 انل نوطع انالزغ جن أ امان 0 + يا َعلط اجا ايام جاله !

 أ

 سلال لالا نيبءاله نم ةءاطلاو رانلاب لارج نيطي هلا ماللا |

 1 ” قب يذكطلخ لجرلا سار . نمس ريعبلا لع ةاوز لا + محلا نشأ نينا اوقث ا

 »ب انيل* هربع «يشلا لعستسإو . لمآ ناك اح الما شيكلا لجرلاو عيضرلا متنا + عضرلا هادا م نمل |

 1 رت اتسو ةالخغاو ةنفسلا اهب يرجت جيرلا حالي | نهو وذو ا رفنلإو رمسالا جملا ليلا |

 در دو لاغلا كوع براغ ا ةابطالاو . دكان 30 برعم ندا ه تمهثتا 0 1

 ةقانلإ ءايح ةجاعمو ةعضارملاو ثيغلا لزني تح . حما ريش يبس نإللا يف عشت اذإو ل 7-1-2 هوم ظ

 1 ةحاللا اوذ آلا .هايملا نم ل 0 هللا . هايللاو 1 ةيدابلاب رتل رمل قرب 6 1

 , جمتسملا نسما مالكلاو ناش قل را 0

 برع ةمالدّدعُت دوج # ,حآلملا ةعنض حلاو هن اقفخ ةعرس رثكرئاطلإو . ةباتغا [لم ول دي |
 ةيفاام كاارالا ن لا ]بي وط ضيبا .هَل تغضرا نالفل ةنالفو . ابطس ءاعلإو .٠ ينال

 | ا 39 ةدام جلل مما د - وو ةرجو ا ردنلا ا 2م و هللا هوس | 000 دال 9

 ينس 050206 0 نيم كيلو رم يسع اج وو 5 كه كسلا

 اق .اهلكت انوفغلا نم عنمي ةنا ؛داوخ نمو يربلاو داما عمو. 2 ااه لقاح دف قس لما اهيفا

 ْ رعاشلا | و .( مركو عتمور ضن بابي باب نم ) حي راو مل
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 لسدلا ةفّدمم داوذا مذجىوس

 ةرورض نونلا فذ لاملا نم دارا |

 اذلم لافي .ةمعفوةسمن هلو المو الم هلي هآله ||
 .اقخاب امردق هيفعضو يا .ةاللبو 5 نمو هلم هانالا ا

 ةدعاسر مالا ىلعانالفألا 570 311 :الأو ا ||

 ع ماق يأ ضرالا نال موق ةعياشو أ
 ب ص هيلع اهميض يأ اضوالا اع ل وكذب ||

 دام اع راسو لدا هو٠ ل ة ا

 د :هلموم لدخلا لبو . ايل راص ةالموأ|

 هيا ةخلابلل د دش. الم ةثاغ* . لام * هالاتمالا نمأأ

 الو اللاب ل ا قتسا نب السلا ١

 ا عزنلا يف قرغا سوت يف و اهزمعأأ

 ةلكسملا هس ةدعاسملا ةلصإو . ةعياشو ةدعاس ةآلاقا
 نابفع تلتقاسنلإو ثيدحملا ةنمو . ةدعاسملك يف ,ع أ
 ىهن ةكزا الما هللا هالمإو .هلتق لع تلاه الوأا

 هسوق يف ًالمإو. الس سايقلإو . ردان لم نالسأ|
 سدا عرتلاالما اًضيالاقيو ٠عزنلا يف قرغا||

 بارشلإو ماعطلا ما ًالمعواطم اًولق كلو أ
 .ةلعارجتسل ةااعر ىلع مونلا الام ١اظيغ ًالمتوأ

 اهريغو بارشلاو ماا العناد ايقاع لحل
 ىنشيد لمح مالمسا نيكلا الم ال

 ةكاملا هدا تمالا نم ماكرلا الملا ++رققي ءاينغا يا:ءانامأ
 نيكحغلا لع نسيلي بوند نيتفلتاطدلس 0

 اذا هانالا ةذخأي ام مسا هّلملا + هاا فذحيهلالمج
 ىلخلا يف لفم نفجلا هّلِمو . ةالما ج نال اشم ًالعم]
 نزلا نم مون هَل سيل 1 الغ هل ن ناكنم لك ةنال الغلا نم

 يل بيطلا نا لت
 ندا ىلا ىعالارظن يذلا انا

 ”ميص وب نم ٍنالكت عمسإو
 اهدراوش نع ينونج ْلِم مانا

 |وصتخيو اهاّرِج قأخلارهسو

0 0 | 

 ىبوذشلاو هدرجلا لوتلل يضف لعالا ًالّكإو . قئاف انما هيلع 4

 كما

 ِْ كب

 | يا لا ةدوجو كوراملا قم

 دم 1 يلو

 مدنع يقلي اهم هلل

 ذك .ةبيه رو دصلاو 0 كن ب مال وا

 ةراغلاب ىذا وقلاو لاو .عطلاو . اجلا ايا
 لااق هنا ثي دا

 يا مءالمآ |ونيسحأ جارعالا اوب رض تيح هباوصال

 رعاشلا لوقو . كقالخا

 ابا عصنل ل 0

 دولوم ال و لهكأل ءارذع

 م صنت نييج] انواتقيل كلذ لع نيلاتما اورواش اشن يا

 اذليةنال مسجلا ءامكحلا دنع ٌدَلَكإو . دلت ول اماكانما
 ا ةنلتخم روما ديف دجوي ال مثدنع هبال الك ناككلا

 ةنمو .ةالعا جقلخمإو عمجتل او

 # ريسلا دعب سيح 00 نمريعبلا لهّرو ء ءالاتمالا

 كلاش وءاضنلا نسحاواردتنملالومملا غلا هيكل ٠
 ٍِ ا داذلمو الم 2 ماغدالاو لدبلابأ ب

 .*عبت مهلا كرتو مهانغإو مهردقا يا موفلا للا ىه
 ااظاخ نم ندبلا َكلَمِم ناوه ءابطالا دنع ةالخءالاو
 .ةلعلا لع ناسنالا فرشيو ةعبرالا طالخالا نم
 . ةيفيكلا يف طالخالا ةءادر ىلع هالتمالا قآأطإ دقو
 ةالتمالا دارملا وا هالتمالا تمم هالببالا طوق ةنمو
 أ نعةرابغ نييجملا دنع ةالتمالاو.تارشلاو ماعطلا نم

 ايسحتف ”رمارغإو نام اهنطب يف ةاش ِلملإو . ل ابقتسالا و
 |لدبلاب لبملا لاتيو . لوعقم مسا هولك .ًالما>
 ماغدالاو

 ةئ المو ىذام ىثنالإو موكزملاوثلتملا نالملا : ةيلكلا
 الملا نسح وه لاقي 00 امج

 وكر ةآلملإو . ماعطلا نم ةظكلاو ةالتمالا أ

 إ

 || .وسراف.نارفعزلا وا طع بالكا-

 بو لق رّكذو

 فئس تيلملا# هعزعزو ا ةدلبي ةنلم

 أممي لو كلف ٠ عارسلا لبالا تيلامأما + تما رجت

|] 



 0 22 تأ م

 ارو .لاعلاكمدعلإو دوجولا نم /يش ةيضتقي ال نا| ةفرط 77100 اذا نكمل . مدعلاو 0
 3 ا ناكل تنل لا ياك ناكيالإ ى:/ نشل: انجاز اكوا ا

 ناكر اذ كلل فل انما بن اجلا نمةقلطملاةرورضناباسب | اموهو اًضي | ٌجعوقولا ناكمالا سيو ٌئدادعتسالا

 بلس 00 1 يا راك ا باجيالاب ةّيضنلا يف كحا ىلو ريخلاب الو تاذلاب اًبجإو فلاخلا ةفرط نيكبلا

 0 بلعلاب ةيضنلا يف كا ناكنإو تاك رض ةعا لاوالاو هجوب ل احلا عزليال قفاوملا فرطلا نضر
 باج اوه ةناف باجالا ة ةرورض بلس ةموهنم ارورسلا كاول ماعم كابا يداتلظما فانا نم
 00 اعلا ناكمالاب ةّراحران لكانلق اذاف بلسملا مدعو ةباتكلا ناف بتاكن اسنا لكون يفرطلا نع
 | ورمل شل زانلا: نع ناو د م الا كاع اعلا ن 4 "لانا عروُردش نيل ةيلتكلا|

 ماعلا تاكمال اب درابب رانلا نم «يثال انلق اذإوأ ناف ٠ةراح ٍران لك انلوفك نيفرطلا عا نع درورسلاا
 ةورورضب سيل ءاحلإ ةدوربلا باجبا نا هانعق يرورضيسيل اهمدعورانلا ل ا ا

 هور بلس اهي 3 لعلي ةنفانكا ةكيلل و ىدصع 3 قل او": :اقلاعم عا غصاخلا ناكلآلاو

 لكاتلق اذاف بلسلإو باجيالا يناج نرع ةفلطملا رارقتسالاو خوسرلا مافموه ةيفوصلا دنعو ٠ ندم

 ٍباجتا نأ هانعم ناكصاخملا ناكمالابيمتاكناسنا بحاص وهن قيرطلا يس دبعلا ماد امو ةماقت.-الالع

 بلس نكلن هيرو رضباسيل ةنع اهبلسوناسنالل ةباتكأا فصو نم لقتنيو لاحىلا لاح نم يننريةنال تربولت

 | ةرورض بلسو بلاسماء نكمل تالا اوؤضأ . نييكنللا لصح دقف لصتإو لصواذاف فصومملا
 لاوس ةصاخلا . ةئكملاق بجوم اع تراكما بلسلا ةنيرئللرثانلا دهب ناوه ةغالبلا لها دنعو . تافيرعت

 0 اي ووكلا ةللاي و[ ةيجوم تناك |ةنكنتم ةيفاقلا وا ةنيرقلا هب لات اكيهت ةيفاقلل م

 نيب قرفاالف ةبلاس ىرخالاو ةبجوم اهادحا نيتماع الحال اييطرفل < اهرارق يف ةرقتسم اماكم يف
 | كبربع اذا ىتخ ظنللا لب ىنملا يفاهعبلاسو اعيجوما هعبطب عماسلا ةاكاهنع تكسولو لظنل كرمان حلا
 ةيبلس درايه كك يع اذإو ةجيم تناك ةيباجيا دا 000 ها يع

 ىهتنا .ةبلاس تناك | ربخإو رصبلا كردي الام بساني فطللا ناف .ريبخا

 اهيغب رفص (ٌيوإو) ا طولا كك اهامنلا دنعو لعاف ملا نكمل ٠ ةكردي ام بساني
 انو اقنالا ةروس يف نمو ' .اهيف خغأو وعباصاب كبش 0-0 ديرك افردنم ناكن وهو برعملا مسالا

 اال د مر هاككالا تدل اذلك ةعواص ناك, نكما ريغ انكمم يلم قرص رع ناكنأوا كا

 مق . تطرض يا تخت تبساالا كك ”اًعيفظَتاو .نياو سماكينبماوه م دنع 00 . يهرباك

 تكسو .ةبادل اب ةصاخوا ةحوتفمةفوشكم وألا نوكي ةّرم لمحتسي هنا 5 هنأ فرظلا يف مه مثوق 3 20

 ا سرفلا يمي لمملا نم تلج كم يم هبا يسلجم و بصنتف كتلخ تسلج كلونكامسا ةرمو | ةرظإ

 واط داكما + وتبكر رب ةنيع 17-2 يلا | رغو 0 00 عفرتف كنلخ

 اةنال ءاكملانمذوخاموهو . ريغص هل زاجتلاب وكي ض يب نوكي ناولصي. عضوم يف لمتعسي ال امدلاورل نكمل
 ابن رالإو بلعنلا ر جوملا اكملاياكم جارغكر رفصي احابص ايل كعبقل ها ذأ

 تسالاو ةكرملا ةَومكملا ا . جووحنو 50 حابص تدصق اذا 5

 0 يبل سلك وازع لوقا اوت يفتي ام .كمملا تافيرعتلا يف لاقو مسا ف مسا |

| 
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 نكح 9 ا ل هش بصل لكم

 مثلا لاك ا الني لكس 7 0 مم 2 نم مغارف دعب ق ةدصلا ةنخأي

 د ااهييك لوك | مه: لكم ب نيش يلا الاكس اع ان لاقي ناوعا ةذخاي ايف نشل دك دقو حابصملا يف لاقو

 || لواربلا + ا اهم جرن لكمو لكم دشنإو ءارشلإو يلامس
 | ءانالا رارسبلا فبقي ليلقلا وا انتج نوم 55 :ةواناقارملا ارسل ل

 د | بتجي ىتح ةيتسبف اهم لقي رثيلا لوكما خلض مرد نكمالرما عاب ام لكقو
 أ ءيذ لكلكي نم لكان + ميلا لكما + اهلفسا يف ا سك بحاص لخديال ثيدحلا يفو

 هدام: اهيف رببلاو ءاملا انا ليلقلا ريدعلا لكلا : اقل ةكخاع ع يلد ند ميج ص خلا كل
 اهام جز ورك مكر بلت دكا 5 + هب حجر د ا رئاطلاو .ةصقنو

 *يثلا ينجرحد:نالفو. اعيج ةّصم وطا كيكم داع يا لسلك او ةمماكاكتما

 ا 1 مارك اك 0 تضاف مرغلا ىلع 957 كوم

 اعراس 5غ ةدارخاو يلا اوككم لاو . اوصقتست ال يا ميامرغ ىل اكمال

 ناطلسلا دنع إلف حو. رزكما ىف اهطبافابضيو 2 تفرش

 0-3 ا راضو عفتر 0 بكوب ةنال ةك املا نع ا لانو ليبا

 ناضأو خجزو _نتمو 9 هيثلا نكمو ٠ د كمت قل هلا مضرب ىذلاوه اال اا اكمل ظ
 || لج ةيم ةنكداوع نمأنكم ةدلومرل نك اموبف م /١دلبلا كَم دة ةتاكملا الخ بلحيالو هايل

 00 ع 0 وا ةبضلاو ياا هيلعفل ليقوب لدبلا لعءابلان ةكب اهض لاني ١ لك رحل و ١
 قدقو ار ءتو يلع لهش زالا انالف_نكماو نوح ضف -ةةكم ناسي عابلاب لطم ل ملابو تييلا ءآيلاب

 ا | يا ضي نأ وا ضرولا اكمل نالفدل اتنةيلعا ىا ا ينهنتولا ا بونذلا ضقتامال تلاد ا

 ا 1-5 م ا للعردتيإل ا نئاط كوكل هيف ملظ نم كل

 ||| ةييزفظو هيلعودق ةنم 6 ورم داش فضول اقلفا# ناثىلاطراتس اعاصعسي ظ

 00 مثلا نك . كم 6-0 ددع نمو اذن نورشعو عر نورشعو ناش ةيولاوةملا
 ْ أ عضرلل ناكل ةهدلو؛ نإ كليكراطف 0 نا ةكبسو ام تكل |, تاك قرالت وا ىلا دك

 ىلاةيو.اللق نكمإو نكاماى ةنكماجنوكل !!نمل.ةفموهوا .ةيقوالاو ةيقوا ةرشع اتنثا لطرلاو نالطر انو انما

 أ !ناكب لقشلإو ململا نءناكو -ةلذب يا اذه ذه ناكم انها فصنو »8 ليقاثم ةعبرا راتسالإو:راتشا التو رانا

 لا
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 م
 ا ةلرإل | ةنيطاوة دول اور دصم كلل (ةلزنمو متر يأ 0 مرد عابسا ةثالثو مرد لاقثملاوأ

 ا الا دعرالؤوبكام :اكم لشمال اقسم دمع نات عضل ناو ط ظاوشتلاو نال قئانلإو
 ||| فاه د م داردلاو بضل كح للف نما دب ”ةئاكما نيفيرزإو 9 درج هرقل قلوس

 ١ 00 نمو . ةدكتاه درتم .ضلا تاكل خباتكملا لدبلا ىلع ياكم م اولاق مرو .كيكاكم جوهرد نماكزج
 || ثمبت نانكملا + اهب ىلع يا ا.ءانكم ىلعريطل ]ورق ياكم كولا عج يف لاقيال لاقو يرابنالا نبا نم

 | ىدنكل راك .ةّدلاو ةونلا ةنكملا + لاما ٌماعي رئاط وهو اكملاعج ياكل لب
 أ ردصم ناكتييإ + ةنبملاو دوف | هيلا +ةدشو ةوف فيس عمتجاو اهؤامّلق ًالؤكم لكت و

 (تاقانتشدا معداكما الا تافير رعتلا يف يف لاقو نكما | اعتسمةرخْذا ١ «يفلا لكمو لكم جلوك يف اهطسو

1 



 نك ركم

 ,.اهاقس ةضراركمو . باتعو .بزاعاق ازيا ضار كومو كّوقم ةقمإو .ةالج ةوحنو ىسلإو ا
 اد كفر هلا زكسو مرقم ياكل هادا كلام كتتنايص ةنص يا . كتَو اقمو كلام

 2ركالو , توبللا يف بوبا ركتحا لجرلا كرجل |مالاك صايل ةداوسات وط قوام ئاط قولا 0
 ىلع هازاج اًنالف هّللإو . هءدخ ةركماو . هعداخ 5 نم ن اكورطم كلم طبقلا ينيب نب مرجلا بتل وهو |

 اا ١ طا. .بصخا لحجر اوكتاللا ل لا لافيو دنهلا ميظعل وامكلم نم لكل بتكو لقره لبق
 ب بييزلا ليحت زييعلاو عا نرركام ج لعاف م تا 55 ىلا ةام ئار ال. ةلزع لقره ن نا

 ريغصلاو نيقاسلا ةلادخ نلمح ةرغملاور دصم ركملا ا ؛) امم هيقعةوحنو تسطل !١.ئسلإو تقييبلا قل

 هازج يمس اك وب يسرْملا ةازجو دسالا  توصو » خط يا. كلام ككذم هقحإو يو انام انك هالجأ

 ةَركملاءظفللاب ظنللا ةلباقمليبسرلع | ازاحم ةميس ةكيسلا قاملاو ةرملا 2
 ةديزاتلا/ةيطرلإو ثوكمو لكم :ٍج هارععا بقوا ةرملا هشبل فيك عاطل انا 5 فيكم اكمل تك ظ

 ” لوز هليرال ويلاو تاتا طديلعلا عالما انيق تآلتما
 هللا لي دب ئروكملا + ركملا ةريفكلا زر وكملاو ناك ١ ىقيكَم داك تك كر كا اكل دك ظ

 ةدايز ىلع ءانب روك يفةركذ باوصلا وا يالا رصفلإو 0 و ثيك ا موهف ماقإو ثيل اناتكسواّتوُكَمو نيكو
 أرثكت ةلغغل |( ةراكمملا 00 ا رالف ككمو راظتنالا عم ِثَْلل عوضوم تنكملا لبق

 ايل ركاب خوبصملا وكلما يكتم د 5 ثدأ | كك . كمي ةلعج ةئكما# نزرو ثبل ل ةَناَكَم 5

 ةناكنئارفلاءامدب يم ل كلا «ويف لجتلاور ظنت |,وذترمالا فو تبلت ن ناكألب
 ءاسنلا كرم .قلقلا ةيوطملا هيكل .ركملاب غم لج ال نيزر يا «ثْيكم لجرو- ثكأملا
 ةضيلا ةديدقلا ىلا محملا !نقلبلا عسا ل نا ظ
 اعني ايشالارب كيروأباهيف بكري ةلا بوكسرملا عادلإو 0 لوط قلاع صقنإ
 ام مرج ظحيو داول اترواوعمت 7 0 دك ةدكاملا + دكا ام لاقي: .عطغي ال يذلا

 1129 تايد طر سيمااخلا ةدكام هكر كاعيزر نبال, ركلا ةقنلإو

 أ,.١ «ةريكملا ةراظنلاب اهتيمست نم 1 0 0 .ريغتي ال دحإو نرق لعاهّ اما ا
 اا الل ا كم نادرا نكم < ١ | دزكلا جقدللا ةزيتكلا قونلا نان دارتملا هاط شل كلا
 + ةملظاتالفو ٠ نمثل صفت عيبلايفو . راع ياس اكَمو از يخالا نعم اوا دض نبللا ةليلقلاو رّزغلا ة ةمئالا ةقانلا
 | اكملا ليقو ١ ةحاش اساكمو ةسك ام عببلا يف ةسكامأ.:تاريدلا .اياقبا دكامالا دكت دك عيال طلاغأ نأ
 بحاص بلظي نا كلذو نيعيابتملا نيب ةسياكللا 1 "1

 .ةعجاري يرتشملا لازي.الف اموس يرتشملا نم ةعاسلا از احاتالفدما ارك ةعدخ ارك لكمويو ةركم

 /نايضارتي ابولع افقيرىتح اً انش بلط ام هل صقنيو اةلكصتم لع رع ع ناسنالا فرص ركأا لبق كلا لعأ

 0 دوز ادت اكمل اع تاق عيبلا يف اسكاتو . هيلع /رمومذموراخملا لف لصتي ذودحم ناعون وهو ٠ رتليمم

 ردضم سْكملا # سس كع يقركذ نس اكعو ساكو كلذ |نارعل ؟ ةرو٠ يف ةلوق لوالا نمو ٠ رشلا هيف دصقي ||

 اذخوت تناك اردو ردضملاب ةيمهت س اكل ٌةذخاي امو .ةكّالملا ةروس يف ةلوق ينانلا نمو نيركاملا ريخ هللاو

 قاكودد دا ةيلهاجلا يف قاوسالا يف /1 يف علسلا يئاب اب نم ةعيدخ ىلا ركف .هلهاب الا هلهاب الا عيسلا رككلا ىيحيرالو



 7 ىثنالا رئاطلإو ٠ اه ذخا م ضرالا اهب برض
 ةّلش «يثلإو . ةيرض اصعلابو.اهب ةقأح نابآلاب اًنالفو
 اًيالفو .انيدش ةلعف لبحإو.ريغصلا لبحلاب ةبرض ايزو

 ةطتم# اني ده نوه اطقم ريعبلاو الا ا
 يزاحلإو لعاف مسا طيقاملا + ةجرختسا ةطفتمإو . هعرص
 نس ماقريعب و ىلوملا ىلومو ىصخملاب قراطلا نإكنملا

 هاو كرغ لولا ءايعالا
 ىلدلا:هاغرو (طبق أ ةفاروذو وقال كر ١

 طقام نب طتاس نالف برعلا لوقلو .سرفلا دّودمو ||
 اسقاملاو طسقاملا دبعطقاسلاف . كلذب ةباستن طقال نب |[
 ل يف كلذ عجار . ىتّمعم دبع طتاللإو طقاللا دبع ||
 'لشم لققفلا ديدشلا ريغصلا وا لبحا طاّقملا + ط أ

 ةتسل دآوُي يذلا طا + طقم ج نم بولقم طاقلا |

 بزاف عضال قبض + + را ا

 ||| برب 1 ماشلا لماع ١ يتلا + و : امعج وأ

 (ليحا نم مألا + لكؤيد هت يبضأ لبق يروا ا
 |( ةيراعد اقم نففاؤام دام ىثنالإو ليوطلا تملا نيبلا
 ةديعب هانم ضراو م للا ع

 (أىاءاملا يف ةسغ اًنالفو .هيلارظن ًالثم ةلذب 39
 | رماعطلا يف بابذلا عقو اذا ثيدحلا ةنمو ليق ٠ هريغ

 |! يعارلإو . ويف صاغ هما يف ”نالف لّقمو . ةولتماف
 أويلع فاخ اذا كلذو .ًاليلق ًاليلق فكيف هاقس ةليصف
 يصو هانالا يف اهانلا هللا لقمو ٠ نيللا يرش رب
 أ لجبلا لنتمإو .هاللا يف اًطاغت الفاق + كلا اهيلع

 ١ | عاضرلا ن نم برضو ردصم لأ 1 ,ءالا يف اًرارم صاغأ

 0000 نخانج يدلا ركل للا دال لالا

 || ىوادتي مدع 0 3 3

 طاقما جريطلا هب داصي طيخ طتملاو .ةعبسوارهشأ |
 قيصتلاو :ابرعلا دعا بوك اقم هعقيب ارشلا عقم |
 ير لوهجلا لع ة«وسب عقمو ٠ اهعضري ي٠ .ةا عت |[ أ

 عقتمإو:عجا ةيرش هما عرض يف ام لع مننا عقتما امج[

 كلذكو .ةبيرو ١ نزح نم ةنولرتخت لو جم لجرلا أ
 يا عقال او رادع عنا + دوجا ملابو عيبا 58 عمنا | ا

 يار عم» اب باغ وح دلل لوا عما ج عقتتسملا هامل | |

 .لاقيو ودارم ىصقا ىلا غلب ىتح اهيتايرومالل دواعم/ أ

 لغم عّتبما 3 عقن يف ركذسو عننا قفاه 2م اضيا |

 لا هجج موق الف عني ليصالا 5 ةبصخلا ||
 .ةنز فاقلا مدقتب ةطويممم ااكةطوستملا تاظستم

 ىتعمو |
 قلو ةماعلا وانالل اهئشاتم ريل يت كم 62 1
 | رئاطلا قتم# :هاونو هرشق ىروبل ٌصتما يابنعلاةبمحت

 ا ةقز يا هرغ هخرف

 9 ةقدقو ٠ةقفنلا |

 ةب ام ليصقلا 17 لاب مو لشي لأا تع اف

 لما يف قلما + 5 | لثم ةلكفبرش قاتم عضل

 |سانلا نمم لاامجنإو عّضْرلا هادجلا تلا < لوطلا

 | ةلثملا + لكويو جني مودلا رش
 ايس هآملاّلق اذا ءانالا يف عضوت راح 7”
 مهم لك عيف ةاصحملا رغب اموبلع ص ٌمرفسلا

 | يثو راخلا ن..ردقلل ةلقملا 00 ةماعلإو ٠ ةمهس
 ادا اىسلا عمجت ين يا ظل لف

 ىاضاقلاو دارقلا قولا نطانللاو
 5 ةولصلا يف 0 0

 | قاف 1 ا دلل ىف هان نم ارادت اكو م
 ديرب اكهرظنو هنيع ىلع لجرلا اهر اتنيأ

 . ةلّلذو ةسيخ «يغلإو .سلسو نال هيذلا قم

 قا, رككتملا ق قاتلا ادي دش اهعرض صم ما دلولإو ١
 | تل قا لفاعف ةريدقلو ٠ دل

 ٠ يكل لخإاو 5

 ا 2 ج نيعلاوأ ةقدح

 تاعاقلو ةئّقم هيف ةديبع وبا لاق

 ٠ هيوافالاب اجل ةٌوشحم نيراصم َقِناَقَلا - قنقم
3 

 هكا

 + رك“ مومذم ةقرز كي ”ضايب هّنملا ب هقم

 / وحلو رجش ويف تبنبال ن م او ديعبلاو هقم هيام هقمألا
 (هقم ج هاهم ىنالإو ٠ تافه دلك نسور و يقام

 بدلا :او)اوذم اهوقمي هما ليصفلا اقم

 |ةةه ا



 تا

 : لماح تور اهانلو:ةارمل

 ةجعنل |و داسفلاو رم اكمساوة ةرلا خلا« لوغم ج جون

 . لوغمم وهف لغم لوقثو مسدلا لكأ نم ةممتلا ا

| 
 بتارتلا

 بلكلإو.ةننيي ل ةمالكو وو.خل ابي ؛ لو ةغضم ملل | خيي

 اير ديننتلاو مد . غلو ءانالا يف

 نمسلا هيف ىرج لاملاو .بشعلا نم اًنيش لان غيغمت
 ساطغ يف رخو سيطانغملا

 . معط الو هل ةجئار ال نيل ضيبا بارت اييمفملا
2 

2 

 * مفي مالكب م لك يا ىفذ (كاي) ايغَم ىف كَم
 ردصم ىف يقل ب مدالا ىف م

 ا لوقت نا ناسنالا يفو ةواخرلا مدالا يفو
 وللا نعل لوف اًداج ىلالزاه اما هيف

 أةنز ةجافنلا ةجاتملا + قمح ام مخي 5 لجلال

 قيام جا يأ ةجاقم لجر لااقي . ىتعمو

 كرطبلا ةيالق فتسا نايرسلا دنع ايلا
 كريم ةيلكلا ىنعمو . ةفلخبو هكاصم يف ةنع بوني

 ريت ما نع ضنبلا دش ةضخإأ | نقم

ْ 

 مس اًنوقمم نراك تع سانا دش

 ةتالرتخ 0 قم

 اتقملا# تناك حل

 تاس . ةدعب هيبأ ةأرم 0

 كقمملا تيل 4 دلو واذ ةدعب هيأ

110 

 - .- ا 1 221222252222252 22م تت ااا بابي ببن بست سسااو

 ليق سانلا نم ليج لغملاو

 نب كفاي نب كرت نب ناخ هجنلا نب لغم لسن نم مث

 ليعتش ةءاعلاو ..لاغم جانيت رماعيف َجتزنعلاو 1

 لكاب مّلوملا لةملا+ ةّلخْلا تاذ ببإودلا نم ةَلِخَكِإو

 رقمإو ةيبحرلا هتماقم نم يريرحلا لوق ةدمو.يروغلا| كنمام ةيؤر لاق.طلتخا رمالإو .ةطلخ «يشلإو .اًمسد
 ءاقدز عض ةلع هلمع يف غمخهو .غيغمملا قلخا افرح

 .ءاملا فهل اا يشاع هيفا ةنقاعو .

 ما ١ جوزتملا يف لا دابا يف كلك وليا و

 طنم

 اللوان تسقنو ىض تس ب ليكم

 ناين ةّيدنلا + لسعلا نم بارش يوتا ب تف

 برعلا دنع ةفورع. نب نم ةجم

 ظ اةنيحصت واد هايلاب سنودنبلا سيئودقملا

 ا اًضعلاب اهيرض ارثم اهرئي ةتنعرقم
 .  ٌلخا يف اهعقن ةحلاملا ةكممل و . عي دلجإو ظعلا

 ةهلاملا ةكمسل ارقما * ارقم ناكارتمرتي هيغلا 0
 ا ةيشلإو قلم بهذ. نيللإو ٠ اهرقق ىعم
 ريغ ايذعتم هركذي مو. .ل را ارش القرش

 ظ

 ا.ينفو اهؤام حزن نيح اهرفتحا ةكرْلارقتماو.[هعَرج هل
 اًبلاغ كلذ نوكيو ٠ ةقرع اتن ارارقما لجرلا ّرتمإو
 ظ .ةيسلا قادت هيبش 3 ربصلا اريلإو 1 مل ادع

 ا ضماحا نبللا رقوملا * هرم وا ضعاح يارقم ليشو
 ا .الموا ضماح يام ةيثو .ءاما ةليلغلا ةيكرلاوأ مسالا اذهب دلب يف دجوي . ايان ليق مرو .وب وات

 :روننم لقلنالو جلصو ءأم نع دوقحم مو غامو اعيك حاص ( يفإو (و تااوعم روحا غم

 ال

 اديدش ابرض بلص ىلع برض عرف - عرقم
 : عر قف تركذو ةعرلا نموهو ٠ ةردكفأ

  اهلم ةبرنلإو - ةطغ اَسْقَم ةسقي ءاملا ىف ةسقم

 ا يا يدعو ٠ ىرج هامإو ٠ ةرسك<يشلإو
 | رورتلا تم ةئاهةقارعا داص ديزوبا لأق ٠ تثغ

 أ نم ستمت يسفن لاقف ينامس ليقف انه ام لاقف اهلكاف
 سوا مان كسلا نشير . ربقالا يناعس
 هيض رثكا املا سقم» : ها يف سفملا نم ةراعتسم

 سقاهوهلاقيو

 تاني تاغ وهينن تاتو نضياقي يأ: انوحا

 ,اميدتسم بح لمجي ريكرجش سانا - سقم 0

 ل ياا لا كاف
 ةرث ةمشي ةنالويلا تبوسنم ةيساَسنجلا

 .اتالفو لوكات |واطزعرل هلم زيان

 9 نرحل. اظيغ ُالموا «ةظاغا

 ةادملإو :قيدلا ةنم

 ةعرص و نريئلإو . ٠



 3 1 و
 2و مشسسال 0 سجس سس سس سس سس

 يالجرلا ص خا لوقثو صيفلاب كل يلانامإشإ] ادن الرا | بونلا و

 || ىهوا صاغما ج صا اًضيا صخر .ضيخملا ةباصا هيش لكم ليوطلا خل ا مانلاوأ
 ا 1لبا ديرد نبا اكل اقوئ !لجنل رن ا اللا مما ١ غصو بضنتلا جو

 ||| .اهظفل نم اطتذحاو الو اًرايخ تناك اذا ”ضاغما| + ناجنذابلإو ردصم د غملاورايخلا ةبشي رم وناجنذابلاوا

 .ةدحاولا" لاق لبالا رايخ صَل تكلا نبا لاقو 9 دانغب نام
 ا رجالا لاق . تم لاقي ٠ عرسإو بهذ ارمي ضرالا فرم ظ
 | اروجرج نام منهو م 1 يؤم تطور ضرالا يف ثرخمو ٠ هريعب دب ري 5

 00000 اًريحو اًمدأ |نم ةلك ةدشنا رغم * ةحماض ةرطم ترظم يا ةنرط»
 8 رهوأ كسلا هند الشح ةطخمي ءيشلا طاف أ كلما دبع لوق ةدمو.يدعسلا < ةارثم تب سوار اعشا

 د: طقم َق رجا لاول يزؤازلا كالو نارصملاكن لك يش : ان دشنا يا ١ريرجاي انريَْم رعاشلا ريرو ناورم نب

 أ دمرتعبلا ظذتو ."ذدهف ةدّدم يا ظخمف هاف |.اهعاد نه أهتبل محا ةقانلا ترقشاو 5 رغم نبا ةلك

 قالي دق ال ىتحح ىرج نيرذلإو . انيدشريسلا يف اممسلاب هرغمأو ٠ ناقنيف اه دانحم تناكناف .ريخمم يف

 | تاعي د 2 نالفووب دمرت دا نمل( ولوتلا -- اركذ ةراقللو راق 41 هور
 نارضملا طظفم لاقي :كتما: ططغَمِإَو هيشلا ظغتمإو .ةرطللإو هلا 8 ةرغملا * قردكب ةرقشوا ةرمحا عضانبأ

١| 

 ا 5 ةدود طقم وبا ؛ ةلتسا سلا برالفو ٠ ا «روكذللا نوُلل رمل ةرفلاو ٠ . هب غبصي رمحالا 3

 ف لاب 1 تكل ةقيقد ضرالا رجالا مالا + 0 ةطلاخي رجالا نيللا نم ريخملا

 لوط نم اتاك هيلا نول لع ياثلا كابصازتو راق ل
 أ

 4-0 تركدرفت -رفخم هيد كرر .رمتل | ةاريخا لختلا نمراغمملاو 3|

 | خرم ببن نه الذم لغممو لخت ةيادلا ت غم |بوثو ٠ ةرذملا نولكةنول يارؤمم ردو 95 7

 ١ ةَلدملا مسالاو . اهنطب يف عجو اهذخاف لقبلا عم وديب <يغلإو . وب ةنعط اسم ةسغم عرلاب هع ظ
 4 لاعوا ع قاظلتلا دعا ىشز-ةل اعمو ذلكم لق قع لو اسغم لوهجلا لعالم تقلا 22

 |! لماحمإو“«تدسف العم لغم ةةيع تليغمو. هريغوناطلسلا نطملا احلا كاقلا ضمانا

 أ تلم مولا لآ ٌلغام يم لكك فطر: اهتذلوب ؛ صام ضيمو اضم لولا لع لجزلا دش

 م تلو ة هنكنت كتل 5 ارو : ؟ ل ار بسلا نطاق 0 517 ايف ةاونلالاو 0

 فينا ' 1 خس يف : عطل نيك برغلو 00 ع ةيزارملا 2

 [55ع 16

 ا | نئاب 0 الف لاقي. ةليملا .فاص ضايب يف ةرتح ههبجو يف يذلاو د دلخحلا اورعشلا|

 5 عنترا راهتلا طختمإو تما ينا .طقتإو طغتماف اةملاو اًضيا ةرلاو ٠ ةفيعضلا وا ةفينتكاوأ ةعكاصلا

 ا ا بارتلا تلكأ( معو عنم باب نم هنا باوصلا ليقو) ةَردلاِب غوبصم يا. زعم

 2 لدي ف لما ةععضزا اهدلو لما ميلبا ٠ "نيب جرا تت ضوغتح رهف نهاأملا ةباضا اضققإ

 أ 'ءافدلو تنلا تلج املك اهطب يف عجوا جاصا ةاغلا اصلا سس

 | فاهم رسم تك ريا تاونس جت ناوهوا هي

 أ
َ 

 1 ا |



 ردو هاسلاو ىلا ان لاب ايكوم ا عرفط نزلو ير عيوتحت ةةيةمزز نيدأوملا
 جنو دقو نخ 18 نطبلا جانعا 32 جا 2: نيع|وم جدل ة امسمخ نوعاملاف نيعارطلا دنعامأو

 . ٠ ةرحآو |[ لس ا تاع او بتِع لم ةلاعما ٠ماشلا جا ا نيرطب عضومو لزنللاو ةءاملان املا 1

 مه يفر فاكلاو نحو مافن لكاو نيل اني دل غو ةياولتك) عيباتلب نت عزرا لوقف: بردالا نراعتو ا
 ااا ا لكن ال قمرا ءنال ةلتيوهو ]قاسيا 0 لحل تراهم متغا دموإلا

 نمو لك[ امز ياي ال رفاكلاو -ةببشلإو مارا قوتي ا فلا نانا لان6 رمان امالا كوارج  ثييكورت

 | 4 دقي لكاضيل ىلإ اى كل 0 1 نيا ربصمن 8 ماشلاب وه هفع ءابدالا عاقجناب فورعم

 . أ: اعنا ج نيبلص ترييكبسوادنسل ابان لم ىدا لذلإو نييلانيلإو ريفكلا '.ليانلاو ريصتلا اهلي طلاو

 ١ كا لدم عز ا اندر يتلا دو ملت انلك7 نهاطآاملل او مدالاو

 | ٠ عينجا بسن ةيحاصلا ةردلا# ملاح تنسحو اوبصخا راي نما # برعلا دوج | نمد ادبع نب ةدئاز

 للدم الو مع هكلمق .ديلا هنالل هين فواللا
 ةرضانالفو هن ةرم اتذم ة عاملا ين# ىدلا تتم |ليعفت نا ا فاق يي ناو 7
 | ةضارع مكلسهإ ديزو ٠ .ةلتلت ةناك حّربم ريغ و ١ اةيذخا اذاعاللا نع نمل جفين كلو لعاف 8

 رحال 1 لاق. +٠١4 :كدو ,تانعمو نعم ج كا نيك 0

 هلطرم مضارعأ ةثونمم ةيدكيكقرالا هتماقم نه ّيربرتلا لوقو'

 هه. وده ٠ ا هد هلا

 ةثغام# ةطلخ يا :ةخع < يغلاو "ةقرغ انا يفشامق نِيدم الو نوعم ا

 كور نوكيرج ثايلا«ةصاخو هكاح نانو ةنغاعأ يراحتأ ابا ءاقيم هدادو فض ئذلا نيرتلا نيتلاِب ىنع
 هلو ةريجإو داوسلا ىلا 3013 نقال رف ةلظيلع ةيازمال ليتنا ون هيديدنا لمحو ضدي جو لع
 ام لبقر 000 ني ارا ٠ لوعفم مسا نوعنلا# لاملا نم هلا: نم ةلرستو

 ]ل اتنلإو ةرملاو بر 4 اجنروسلا نم برض هاا هيف ىرج يأ نوم الك

 عديل« قالا ديدعلا ع املا علو !كيلتم جا ضيريغ داو فلا كرذإو روف يعي معا شن ١
 لوعفم سا ثقيلا «زطلا نم عورصللا لكلا نب . ليدنملا نم ل دنفكىنحلا نم ةذوخأيثو ينال لو 3

 تيل لكلا نمدوومحلاو تعمأ ترص يا رويدا ع

 راسو ايعاَبشَم نك لجرلا امي دابطلا ىةو.وعم اذن مبا ةلخإ
 ” دعوفو ناقلا ىتتجلا 0 ريعبلا رشم يف ةزشلا را ادف سانلإ نو

 لب فركة يوي ادملا نب لرجال نذل ىبلأ لاق يجاطرإلا نع رسيلا وأ بطرلاو لذسالا
 يثلإو ٠ اهعضربان.خ. اهدنم هما ليصنلا دتم | ةسايقو لاق“ وما! كلذفةلكل غ١ بطرز راما
 ” اوال اب اةديورا دن تلا ايعملا كدد اننا للقور ةومابلو ويد ةيجاولا نوكب نا
 يف لجرلا دتمو ٠ لاط ةريغو تابنلإو .ةمّنو هانغ ةنؤنس مم اهم + سيلا ضعب اهلخد اذا ةبطرلا 3

 | عضوم ديمو -اهيعداج ةبد راجو ٠ ماتو شاء شيع عان مسا ةعاملا# مام ءظلا نم نيللا الاد يم
 ألجلا دخنا + طبت ىح فنا نيرفلا قضورذلا فنناتل ةانلإو :هايشالا نم امطق اًمطق ةمّطنلا .-

 هلئينلل) تملا يف كالت ك١ كابول نانو ؤ

1 
/ 



 0 معم

 أع رطل نطل ةامسل إو .انيدش اوملاق ق مونلاو 6 لوقا ردم» ىلا: ةناشكام اس ا يثلا قو

 || تتنلاو بورما عماتلا اهرشفف 3 ةجاح ضرالا قتلو اء اتمنا قفا نال وادولا# ثتابنال ضرالاو

 ميزو مناظتو ضدي ؛!لعسانلا ضب ليو ماظدلاو | ينو قيعاماو .قعامإو قاعما ج قمعلا بلق ىلا
 ' ثيدعلا ةنمو ةياهنلا يف لاق . ةيبصحلا عقول باز لاو اويل # زوانلا فار .دعب أ ماضيا

 ا |عما هيل او غانا ليانلا مهيب 3 كك ينما ك عال قو.حوملا *ةقيمعو قمع يأ ة ةقيعم ردو 0 رجا
 | يف ا أ رملا عمنا * 9 ةادمناو ب كا دش قو ةح.ا1 دسافلا

 أأ.ةدقوملا ةّيكذلاو اًنيه اها ن حا يل نالعيجتاهرما |. كلذ اًكنم كمي بارهلا جلا كلتا

 ماشا مل دسم فممغ مل الك رأوا لاسللو ةوطللا يف اًمالفؤلا بارالا ريغ يف لمي

 5 احلا :خاوازمو رومالا ىل يا عبو ذوهو كحموا كيوي لطم هنيديو يدا د اولا
 ةذاعسملا# دربلإو را ديدشلاب ةضدرإلاو عملا ةدش فكم يا :كلخيتخ كام قح كام كا كن لجرلا

 0 ا ازا تسون اج لاك ةضدربلإ.هحا ديدغلا ديالا كدا! ءاطام ٌةكعام ِهنيّدِب ةككعامو ٠ غيرفف

 ||| قب ريتا توضو ردضم ةبملا # ءاتشلا يناعمسم يفو| + ةريغك يل عم لبا# نيدلاب لطامل او قمحالاو

 م دعمأ مج برحلا يفلاطبالا ترصوووحنو بصتلا يف كعمل او كعامل »+ نامسلا ظاللا لبالا كلل

 تزيك## نعم قل ]داو بلغ نمعم نوكي يذلا ينحل نيدلاب ,لطادلا

 ا
 ا

 إ

 ا

 مم عم هيلع بيباثا لإ نيبعلا نما”يش نوزكدلا ركعم |

 دُض هدو هب قا نم نع ؛دكرالف نعم |امدحإو ةنايلاطيا اخوبطملكويوةوالاراقتمردنب

 || كم وهن لاس انسي هاا وعمو أ اه دك معلا سيخ نجلا زكا لاا 20

 انام ندي تبنلا ينمو ٠ ٠ هىدع يف دعابت 2 سبدلاب لك اوسيزل 0 يلو

 م يدع يملا غابو | زابغ يف يل + ضرر ءاكوكسل يف اوفو ككمم
 رطل كلا هاج ءاصتتسالا يف دعبا بلظلا يقوا اتراك للا ةكركمم* رش رشو رتبلجوأ
 ١ يفلان أو .ءاصتعسالا يف ددب !أو او رف غلاب .رمالا يف ةاطتخ | ي قفار يطع تل وأ عم ظ

 1 ا لا .:ءاصقا يف باغورج يف و 1ك 0 .ةجيزاو ةلجتا هتجاح نعو . ةسلتخاو

 ايدو هب بهذ جأحجو : نيد 1[ ويفرثكيداولاو علق ةباكرو . ورع يف عرسا ”نالفو . ةدسفإو انفو
 . ارجل كنا هةر قاف“ 2 : ديا وفن او ادي هرقل ةلزم 0 د ها ٠ ضعي نع اهضعب

 ||| نوعاملا# :ةلأو-وأ.هيف ىو .رمالا يف نءةو ٠ عتم مالا يف ندظطوه ب عقو د نالفبو .ةلجمب ةجرختسإو ةقانلا ءايحح

 7 تس املكوأ. بتم فن املكو لاو رطملاو فورعملا لحتمإو . ةجعإو ةلجتا دتجاح نع ةلعتلا ب ضرع
 | 0 ايوطملام اك تعرقل رْذِقْوَ اق اا لاقي ثشلا لاما: سالتخا:يف نامظلا َكَيادثرالف

 ا .ةلخ مال امو بلاطلا نع عتجامو ةوكرلاو ءاطلاو لوجتملا ليا ب رش يالا عم بحاصوه
| 

 ا

 ىبا) اق اهرهستا قب يأ اهو عام كالا يح ا يرض | ظلم بلع كب دغلا زج دهرا با

 /املسل - سويس يرحل - ةيهاذلا تيبفكإو

 دمع - قرولا نانو نال وع هناا ةناودم| نمرثكا ”زالفو . لع يس لع نلجرلاو ٠ ناعتتملل



 قعم نعم
 لله ع

 ”نالفو . نع وب ناك مس ماب لجرلا سيم .ضبفل ةهحو زحقو . ةلشا ام يا . ل
 0 راماتكشا ةلجر وا ذي تصوم .ةلصفم ىونلا :ءرمالا يف دجلجرلا زعفسإو . هُودع دايرجلا
 '0 ٠ اذبطب نصنع +انيكت عيصالاو ل حوتيشمأ 5 ديالو ركذلل نمملا دحإوو لعاف مسا زعاملاا

 اوم جةزعام: ىقتالإو نعام ركذلل لاق
 0 را ادليب ؛ هيوسإ اجبت جلا 0 لجرلا لبا دلجو - بصضع

 ”0 كانط قادعرم ايل عراك فدع ايرث اج ل اوم تبرم احا
 ديجا فرظ يف اا همجي اصقلا ب رة ةلاطساربدلا تارقنما ماد 5

 جوعتتف ةبصعر صلب ؛ ةناكلِد بلا ل ينال ل ديدّشلا

 مم و ديبعو دبعأو 0 ا

 مو فورعم ربع دلا 3 ل دمي ىرخ رمل «رملاك |

 0 نال فو رصم وذ ىز مهي 3 لاق.ز

 ة.كأا سفن نموه ام ىرجت يرجت حل كالا ل

 ظترآو ىزعم ريخدصت فطن 0

 اولاق ا دير ام اناطسكو دو لوف ف ف

0 0 1 79" 0 

 ىرفذلا ن 0 كك اهركذ مضحإو ة ة

 نهلاو لاق نوني مصح و اهنونيال برعلارثكا

 1 م م

 ازغمأ 2 0 6 ا ريثكلا باماا نكامالا

 0 ا

 دلجلا باص ياريس ل لجاو. ا أ

 لك كل ا ةللعع 2: يشلا س

 «.جرلإب , ةنعط اذيزو .ةناها 0 وأ

 نسمي اك اهيلع |ممكرحو ضرالا نم اهدكم ةتسا سعتما

 رسم ةقانلا يف ام ل اني .نوللإوردضم نمكلا + ميدالا

 ”رس عم لجر ل اقي .مادق إلا بي دشلا نس املا: ةثيل يا
 برحما يف

 ظفر امكد ةكلد ان 6-5 .«يثلا ش 2 هن

 لي

 | قونلا نم ةضاملا# هيلعأ ل ]اعف ىلع غر دي لش عون ىلع :اعال ال 00

 ظ ذلإو .هل ضرعإ ملكى
 ادرج, لح او :ظدووملا 1 0 هزل ولالا 3 0 د فطوم ٍ

 أ ززتالاو تاوازعمو زعامإو 9-2 ج هازعم 3

 دلل نيديخع امال ل + ةطنمْسأ زيعاما ب ل اعوالا ةعامج ل هابظلا نم برسل وزمل

١ 

 ا

ْ 

 ١ هرييغ را ضكرلا ةرثكلا ءظ

 ّقشو ةنم بضغ [ م ضع رمالا نم ضيم

 ا ةي] ةضانإر ةضدمع ضرمو ضعامومهف هيلع م

 ّقْدو بضغ ةنم ضعتماو ةقرحا < قتلاروفوسال هيلعأ ع

 اهجاتن دبع اهبنذ عفرت يتل

 0 ل ا دلل لطم
 شيرلإو رعشلاو. تسر اه دلوبو..اههماجةأرلاو» درعا

 بئذلا طبسو٠ 0007 اهب قبح ةأرملا و. ةفتتا

 ظ ك٠ بهذو طنس يأ هرعش لق وأ ثبخ امي طم
 اطبم لاني ا طوس هت مدنلا نع اقلتلاب
 او طل هناا هلسلا 00

 26 دي دودعب طئابتتوم

 راهنلا طدتماو .ظقاست طعتإو ركشلا طدفإو . لاطو
 ع تا اهيلس دعما ةرالفو .دتما يا عرار

 ىبا * اهيف ت انزال لطم نضرإو .وشلا و ط2الا

9 

 ةاطخم قئنالأو د. لع رغشإل نعَو اطيل ردا

 011 ب قلاويغ يلاطبا# صاو مج

 ام لساني .لوطلا نارا طسيلاو كلذك اد
 لوطلا ناب ليوط يأ

5320-0 
 : تاجا مم عب مثلا ع 2

 ف لليصْلاو ءانيدع ةبرش ادفع م ةقح ةَوَعَم



 278 لعم

 | ةبطرو ٠ .دللا تلؤنو ةرلا ةكحلا#د د عيف ركذو ناد 1 اكان سسول طا !ا دعاميجا

 9 راك خا 0 ؛ راو رسكلاب ةذالا !5/. ةّيَرَظا يل 5 دخاو تقو يف املعف 5 نالهخا ميج 112 تلقا

 ل رات لبق ٍةمُعَ# عضومو بارشلاو ماءطلا هرفس لداع دقو د>إو تقولاف اهم ثلق اذإو نيتفو يلوا
 | تاللقالا تإوذل قشركلا ةلزنمب ناسنالل يو ءادحمالا لاك

 و م اهلج مكاو تارولا فادعلالاوا دحر ئديك ىعركطللا
 ل ا 5 ا ل- 0 ”ليمج أ ااههفدا ئ ا ع ىر“

 اضم ندم 110 001 4 ارعافلا] اق.نينالل لمعت دمام

 ٌْ اًبدج الدب لفما هع الإ امم امل ن© لووالا تنح اذا
 أ لقت ين ان ايون ”تلجقتزلا دعت تاي تحت | ىننلا ننال كنينغتاإللاب نتي و قلد

 ا

 نيلا نامل و ا نغترأا: نمو 0 ات لا ةبسنلاو ةفو مث مال نم مد قف

 ردشلإو .ةباصاأن يش نم'لضت اردمزحيرتطلا زد ٠ | عمو .ةبققلاو للا قوتنا كلزع فتك كدي
 |ةايملك اهرش بهذ ةيضانلإو : لق هوحتو شيرلإ» اهرغرتنالا كوم
 1 رعماوأ. . اضيع ةزخ ةهشن ةايقخاز قفورتتفا ل 0 كلذ ايم ةعج «جشلاا تنسف

 ١| ةداز ينذر رتتف لهرلإو . لق هوجو شيرلإةرمشلا البس ارم ردوا ريسلا كيس عرسا اهتم جتك جم
 |ةبلط انالفو : اعابن لقوا'تابت اهيف نكي'مل ضرألاو | ليضقلاو. اههتات ةأرملاو:. ةكرتت ةاككلا يفلت

 ردو ترد اه ع ع ضرالا ين كا لاو اني بها ركنا +>اون ُ هاف متن كوتا عضأ عاود

 3 ام

 |ةسارشلا 4 ظناشت' ةرحت عا او طع ككرت لو# اجار اه مالا لاتنلاوردضن ما 6

 ارعشلا نع ريلا# ةراتما هب لانو. اًيضغ تيطتنلاو | لاف جالا + ناوقع لاو ديلا ةهتلا بزعم اقول

 | نم لصن يا رانظالا نمو ليانلا ايو ضشرلإو ةلهسريسلا عيرس يأ جرعم نسر »ب ةغلابلأ |

 00 مديح “ , ةءرس ةبْذَح < شل : لا دك أ ةكعم

 5 واش ولا دس 5 ع 0 1 7 0 انج: ةيشلابَو ١ ديس داو هيلع
 / و ا ”ه دع

 ل ا نيالاب ةرخ اك ةروكلا ىلا برضي نول ةرلا ةثالكم تب ذا آَنَم لو عا ىلع لجرلا دحتو . هب بق

 02 يانرك مف ةهحو 2 كان ردم ب 0 ةن>و تو 3 8 00 انوات اهرورم ف ٍئ 2 2 حا

 |؛ىذلا كافتملا 0 ظن انما علا نمو سلا ود 3 ةدلرة علما ا دو وم ماعاطلا ىرقسا 1

 ع يلع غدي يكل علامات 0 هرحش بهذ لقبلاو ظنا: ا م هسا ظنا[ ردمتااو عرس

 0 ته 3'ئئأ هارخت ةيشانو تو رام جد ارحم الاد 05 ا 2 1 نم ضنا ضخرلا ا

 | ةثاغلإو 0 كطخأت كدب 2 رو هلك

 كراوعملا 5 هر واجاقل | 2 0 قظبلاَو اسال :نينكادلا لراق

 اازغ ارم اهرت ء نأضلا نع ىزخا يعارلا رمق سرفلا جم يف ىرعو سرافلا بقع عضؤمو تتكلا
0 

 لجرلاو .زعامو زم وهف بلص از زد *يشلاز د 500 :الر نيب ان نسر ان ناككلأو

 هلع سم“

 يفتش ند لامر نول صخر يعاب ت١ دعمت

 ا

 هيمو رنا تترتسلا ترا حاط ل تالبراك اي ةءاكي# ءلب عع ؛ ةنفوو ةييعلت 2
 ! د ردا
 6 سس تس 2 دادس

 أ[



 :نيشلا ْ دم مونلابو :اينك ةآر ل ت1 ليع توا

 0 يم ل مياس د

1 

 0 راها راقنلا !
 ا[ اهقوذ نه انرزاجراضق |
 وال ل لاطو دال واللا لقوا

 ذوخام يطمتل ا ل اقيو . يشملا يف ردو دمو .رتقثو د
 ةنال ضولا لفسا يف زثاخلا خلاوهو ةططملا نم

 لا + نانلا نم طن لاموهو دي نا طاع
 6-0-5 :*خارفشلا 7 ظَمر دضما

 ةلثلا | اهب مر نمو را 0 الل رطل

 زغاعلا“ْل اف ؟ حافلا نظل ذلا
 مجراهتلا لام كتو يِرطم تسيدان

 مج اعئد راج نإ ١ ةريعو

 رق ثققم لافي ةغاتشلإو ةيلأ :ّوطملا  :دادتمالاوا
 اهيل يق وظع ةبادلأ طل ذم ةعانس

 ةليقف ربلقلا ىتدو الملا ند ةطلا زا . يطَم ةأاياطععا
 اهيف وتس . . اهتزبظ يأ اهاطم بكري ةنأل هلق "عما
 ناظم هكا ١ وة للا 3 اكلت ل
 ا
 ”يضلا مو رقم نب ديزل كيزو 0 دشنإو

 لاظالا ياد يلا لالكلا ركب

 اهدي دملا ةنافلا يتلو لك عض عالق لأ

 2 طم لالا

 اذ

 1 تح مم
 فطير ةظاش. هظام ب ةنمال طع هلي ةلظما | رند للا
 ايرطرلا دوملا ضتاو :ةماز ال مضخلاو : ةعزانو هز أغا هولا« انيق تقذ اهأطم هلع ضرالا ينةلطم |
 اوظاقو .كلذل ةبفغو هود باقذ و ظاظما| هّدمحلا |

 ةظاظنلا ةظاطكا :# أنكاغت ا ابو كادت 15 اريلا يس دج يولد )اوس أعم كغرلا اظن

 ياي“ ماضل ن ناكل ا ,دصع ا قلما مشو 8 َدّط_ بح هو.ةساكلا نه بطرلا ل ا عرشأوا

 | لالعلا افوهو نتوختم دو متو لس ووو لبا ال لطاأ# قاطو ةيلان س لب سو

 7-5 وبتسل اقالخ'ةرورثضالا همي دوز معية 3 لبد 301 اظمار ل" ظفَج عارش تكلا 6 را

 5 تاكّرج افرح ةياغ ل نحيا

 ناعم ةثالث قتيح اط ن'اورل ةيكفافاظخم, لمست كانطلا عا مقل ةطنإن مسا , نطملا * »طم جا

ْ 6 

 يورو اغا انلزن لال اردلا لابج يف تبني هيرب

 0 ةوووس توسميم

 مّن + ةليذو هلم امم ةملب ريغ .ورتولا عظم

 ٠ انس جدالإو ٠ ةعضلم ا 00 ىعمب ةرنيخونرتولا| ١

 00 ا مد ديلا . نفدلا |

 0 -- 000 ها ةندبتت ٌلظا ١و 5

 يا
 ةبذبذ <ينلا ظغم

 لوخدو امم كاوق غ نبوننلا اليا منا عم

 فرح يف ليقو.هيعم نه هم ثبهاذ«ب ها وبلس ثو 6 يرام

 كنا [ماهلصا وا ءيغلا ىلا«يشلاةمخت ةكوا نضفخا

 قديح اهنيمساو موتلا عم ومع نيكاسل ءاقتلال ف دنع

 نا ينامزلا ىلاق يارب كدر ركتنلا ف4 م ليقو ةئيقأب
 !انرخ ناك لاو اا

 اا ريخي انطو ةّحاضلاو عاوجالا عضوم اهددا|

 00 اذه قفا“ كتم هاو وبغ تانلاا

 25 لات كاتب وننانامز ينال :ةيلا

 للود نم يدل حومدلج لوقت

 6 لسع :كو .ةتئاثملا بع

 كو نيعمت* ي ا اعما 00

 .اًقرظ تاج دقو .دِخ 1 كلذك عما

 ا رتب رخ ين 00

 م دارقالا ف قو. 0 عم احي لقوا

 ةفاضة ريغ ي



 ماطإلل ١ | 0 انمي 0 ل 1 .ضماحلا ا 2 .ايوطمأ

 ىش ا ا ىدلاذمررتلا ١ لهطن إو هاططأرو حرلأو ايف نايضوي قعر عب عا ب لياغلاو هيو

 | متيدخو * الم لمللا يما تش 5١ تيما ةيسوأ ةلاس هللا رطنت-إو . همدربلو هل زروال ل اجلا ضرعت

 ل واكل علف فكس لجرلاو 000 جادحا عيرلإب ناكماورلعملا

 ضرما لفسا يف راص لجرلإو هيشلإو . ةريبخ بلط ن نالف نم نالذو

 بجوي لف بح 0-2 واط. عطيضرالايف ةعطم 5 ثرطام عهدك :كك عاف مجان طالما وب رطملا4 ,اصا دق

 رميت كج . اهيلي اهو ةأيإ لو 4 ىنداياةلكا < يغلاو منلا ةعس ةعساولا رابالا نم ةراطل إو راطملا + هَ رطموذا

 | ضايب لاني . عيطانلاو لعاف مسا يلداملا + نانسالا .ةرذلا لوبتسو ةداعئارطملا + ةراطمو كراطمرل لاقي
 يا عرضا 0 ةقان دب صلاح يا مك 0 | *رطموذ يأ رطم موب هونرآ اها بالا ةامرطأ ]وأ

 ظ انبب وذننو اهو 1 2 ةبرتلاو ةداحلا يطل افلا ةّرملأ قة ةَرطملا

 |'ىلا ةقاذ لانو اقوي ماعطلا قطمت - قم ةأرهإو ٠ ةدانلإو رطللتباخ رطل الي

 انكو ىلعالا راخلاب ةيضي وناسلب تّوص يا قطنتف ةلكا + نظنتللو لاستغاللوا 0 ةمزال يا ةّرطَم
 | ينب وه بانع نب ثيَرح لاق مالكلا بس قطفلا ن نايبصلل كاعد هيدعباف هادعل) كليك نءراطملا
 لطفا سيئر ىراصنلا دنع ناَرطِل إو نارطكلا: اوقستسا اذا
 : مهيطخ ناكفلق هاد ةعطتقم يثو. كفقسالا قوفوكرطيلابق ود 1

 قطتي يلس يف ىحنل !ةأرس يا مالا ةنيدملا اهانعمو ةين'نويلا#:سينياوبيرتم نم

 | اذا مراخ مويل دسملاو م 2: ت1 و كيا ,١كتراطم جةبصق نوكي , ةيسركن الك كلذو» ٠ ةيصنلأ

 ا

26 

 قيال كا بع اد ىلا ولسا قي مك ةعاسرطمب يذلا توا ملا  ةنراطمو

 ةوالح يآ. ةطموب ام لاني .ةوالحلا ةنطلا + رغب ةيكارو ميرسلا سرفلا رطمحلاو . ىرخا كيو
 |ةيارج ديد ها لل لمار ا رهاب عضوا 2 هيض

 انالفو . ةضيب ةءامو ةءبطو ةكبسو لوطيل هذمو رطنملإو .لطمم موي لاني .رطلاوذرطلاو .زرابل
 ا لافو٠ ىرخالا دعي ةَرم ءافولا دعوي ةفوس هنيدي | يبا روطيملاوب بوب قوتي رطملا يس بلي امةرطنطاو

 اهنيَدب ةلطام + لطام وهف اهفّوس نّلإو ةديلا لطمأ كاوسلار ينك ياثوطمم لجرو ٠ لوعفم إ
 | تيدلإو ةبلا لطامو ٠ةلطم ىنعبالاطيو ةلطام ةطرلسلا ءاسنلا نمرْمرطملا -ررطم
 للا ضقت كاووح لإ قلل نم تعالو انكي اهنمك َرلكم اهرطيةأرملارطم
 بسنت لخو لعاف م نا لطاملا# عفاإو لاط تادنلإو ةهجوو . تر اهامر اسم اهببطمي ةرذعلا سطم

 أ لاطا1 + لاَطَلُذ ةفرح ةلاطما + يلطاملا لبالا هيلا ةطل
 ةلطنإو ةلطلا * اضيب ديدحا عناصو لطلا رينكلا هيل اللا ا ةطب <يغلا طم

 يسن ريسيلا هيلا لإ ضوحلا لفسا هاما ةيقي + : ا بطاخي ةناك اهّدم ةحباصإو ٠ .ٌركتو اهّدم ةدخو

 أ لومفم مسالا لطأ اري كلا لوطا قرلا نم ؟نالفو .ةخلابلل دوش. ةطم ىتسو ايس ياللا
 ووحنو فيسل اك الرط بو رضا إو «هيفنولو هدم مالكلا يفو . دّد اطلعت ططقو . ةمتش
 طيطق * ومالك طخ يف نوت لجرلاططم ارم للبالا نإ طال « قم يل طي َّ 8

 ١ ؟ ال



 ا 000
 او. خو ىتح هبيط تقو يف 35 راص ل أ غضناو ٠ ذا

 لصاو ناةضاملاو ٠ لعافما غضاملا ' لكأو ب.طتسا
 نيكل ف ناقرع وأ رع فالا تدنه لدع نويملا

 دزتكملهو: عاصم طاطا «لاقز ضءامو مساؤكم

 تروح هيغضأ لا 5 2 0 2 لاهي

 رومالا عضم ٠ عضال عج خ + ضل + ةاظاحاو مالكلا
 فينختو رهنف ل تاكا ب اودلا للخو ءاهر اًعضا

 نافنالا لقا
 ١ + غم جنيعلا كابيتال دل عع ار. هج نه ةختفما

- 

 سرفلا ضهان تحت ةيحلو ظع ىلع مل لكة فما
 ساونا يع ااا ميا وة

| 

 . وريغو رانا هيدا

 ل

2 

 ادفكهياح ,و غي تم جب ةلضحلإو ةمزب مللاو ةعوضمملا

 هتيقس مج يق 5 نئافسوأ
00 

 |اًضانضمو اغاوضمو ةضض# ءذ يف

 ا نايل < يضم

 < !ني ضم

 'و . صيضم عجار : هيف ةرادالاب هككح

 ٠ موذب 001100 دلقعا عريغو بوثلاو

 ادد ع رتتاوال نضع هب الاظ مين تنغ امني

 ايف عدن هنيع ةس ساعتلاو : كه ورنا يف بئكلإو |
 يارا اوراقك

 انهديل هع بحاصو

 اذضت هنيع يف ىتكلا اذأ

 | ضامضملا  ًالياق امون تفام يا تضمغمت ام لاقيو

 دما لاير عيرسلا فيذخلاو ةقزحلا

 اهكيرحت وه ل انيو .اهوحنو ةّيحلا توصو ردصم |

 هي
 اوضمو ءاضم مالا يف ”نالفو .الخو بهذ (ةيوإوا

 يضمم رمآ وهف. هذفنا رطل ف لو“ هيف لفنو ةموادا

 داليبشلو د رالف ىفمو

 مالا نوكا + علدق اضم عويجملا عفا م

 اوكا جاع ةنقورل: ةزاؤل عببلإو ٠ ةقفتا ل

 اة 3 )اوضمو اضن رظعو ضو د

 ٠ةز هراععا عيبلا ل هيباع

 لدول

 | قد امأو ا .غف» ام ةغاضألا + خضملا ١ يأ: عامل هلا

 أذنب
 ةتعو . زاجو لفن ٌرمالا ىضتو ٠ اههيقوتل بيتاكإو ملل

 زجارلا لوق
 ضنا دعب كناريج عصا

 رجع 00

 قبح ةاحغأ ١ ايلي كس نا لعاف مسا يضاملا

 ةافلا ع ب 000 امز ىلع عضولاب ا

 ألاقي مدقعلا هاوذ الوب طيزفلا هكا ابار

 9 ه مما هذ يأ. 0 0

 بادكرا كَ الليد عا

 ات ومب ةآرملا ّ

 ص اهضاج ةارللاو تدخل 59 مغ 22

 رك تاما رطتمإ|

 .ةنعل لسعلاو . انفك اك( زك لجرلا

 ةضرعو ٠ ةبرض دلوبو. .اولدلاجوتبلا ترن دي و

 حنا + اوتعوخرلا سرفلاو لعاف مسا واما هس 5

 + برش لعردقب الو ضوحلا يف ىتدي نيرذلإو ردصما

 طم ءوكم بادكلل لاقيو .ربكتملاو ىتحالا خطا

 لطاب كلوق يا
 مهتباصا رطب ارطم هرط موقلا ةامسلا ترام

 |ةنمرطم امو .رزم ةباصا ريكي تالف ةراعمو .رطلاب
 000 اا دحر لع رينو ا ري

 0 ريطلا, ا لد . عرسا اروطسو اًرطم
 رم نم يردا الو معلا بشذ لان .اهيوه يف

 للي :ترلعم نخعمب قنا ت درطنمأ 2: هذخا يا. هب

 تساوت باقنلاو هه فرطسإو ةحرلاو يلا ف رطنا
 اهارسنلا ةروس يفةتغو .رطملاب مجاصا موقلا ىلاعت هللا
 |رطمإو دز كنللا ازظن ءاسف اًرطم مهيلع انرطمإو

 مالخ انك رطللا غي زاضو ةنيبج: قرع لجزلا|ر

 ةودجونإ 1! موقلا رطماو.تكسو قرطاف يارطماف

 :راصما

 ٍج اذحءاه

| 



2 
1 

 رتصلاذ !وضأ كاما ب جح امانا : 000 .ةريح خصلأ لا 500 7
 ا

||| 

 93 ةئسه يأ. زاوضم ةئان برضب ىدو دلل فخررم ةلئسا قيباام ةماعلا تدع ةيواتقنا

| 
| 
 أ

 ا

 ١ ةخ ةنم غلبأ وهو 1000 ه ةمشأ 1 كوشلا 1 ضع .ةأصم نولوقي ًالمعف ةنم نونبي مو. .داصلا مغب ةباّبعلا ||

 0 زا هبلق نم غلب | فر فدو اضم اًنالف هيغل اا لهما ةناش وضم وضم هم رع جيم 0

 م تدي نيعلا لكلا فتور ةةرحا اف لخإو « اهعاعش رشتنأ سيشل |. . تمر ةدازلو .ترغتن|

 ||| لجرلا ض خو -اهل ىاوغدل اًنهرض-و اضم اهضعو قدزرنلا لاق . ةدجشم ىنعبي ةمخرع عفمإ |
 | ظرفتو اهات ثالنو ل اضاف في هي غلا نما ينتنشو ةويحلا يف يضرع تييضماو . [| ٠

 نس يطا فصلا! ميو سيلا فاش ا دنياممر كي نكالو فزحا طفلا
 ا او "نمش برش ذا  اذكو ضاضملا برش اًضيضق .داضلا مدقتب .لمض لالخ ليغ ليم

| 

 ١ ام يلائم ثرصتو ترش يلو ةتواصم جرخت#ا يأ .|
  2ا

ِ 

 ا
ْ 

 ا

ْ 
 ا
 ا

 8 0-0 ضم ام !نينلا لكلا ءانالنج خلا | ليك زلكلا ة 0 و٠ . ةدع بواقم

 احا ايار فالوب بروك اكلا بيطلاب دمها ولا اتم تضم فم
 | صاضم نمندلن لاقي نما ةكمال :اوعزادتو ساق دج عيل هر د

 || عجدو ةحولم قاطيال هالو رجث 5 مصلاخ يأ مو نلا| دتح

 أقر حو ردصم َّن ءركادتا جوك 'وا بضتلا ن .ةدملا رضي رضمورضيرضموذيبتلاو !ةةيلالورما
| 

 (اهناكأ اًيروها لوف كدي ىتح كلذ ع: اجل اخ لا انوه ايضا انضم (مركو معو ةنيعنز باع نمر ١

 ضن لجرو: جوع اح ضيم ٍِي ضم .. لكو ٠ نضع ةوضما» ا رصهو ريدم وهف ض ةدبأو يس

 | ل هبش ومتفشب لوقي ن . | نخب و . هجوم يأ برضلا ةماشثمي دبلإ ةنمو . .!ملها رض ريظمو ضم ىلا ةيسن /

 ١ هع اهدي يامر كم ضم ها .”غيلطم ههو ةضرخوهو نيللإ ضان موه لق رانلا يف هملا اهرضما

 أ الكا هج لاف ل اةيبال مم ]هع ةلك نوم ةرغمو ا جرا ريعفل ايلا ةرتكلل دّدش انو هل ةيذحو ناسلا

 أ | َ ||| ره قنا قر ةباجالا يف ةعطم سلوا دو ككاو هلا 00 0 لامع تيفقال رع لا بم 1ك
 ا زجارلا لاق. ال يبا توص ةياكج وأ ءيطخ يذحي يذلا نيللاو لعاف مسا رضاملا# ل( بعت

 | نع. كلاتف ضو لق تلات | كانا م ندللا نيورامملا# بوزيتاديل ل نا أ
 ||| خ0 | اسحلا اصلا نع ِ

 أ 2 كاي اب كل ابوح -و |يالرغ»ارضخمءار خد ارضخاو ةمد بهذ 7 نم
 ا 3

 ا 000 بمملا عجوو ضي اد نيللإو ر دصم ضضخلا ارم ارضخ ةذخو. الاب اره ةزاسكلا ىحو .ارده' 33

 (ييلطخعال لقابكتمي ارت( نقلا كتومو. لا نعيعوا نشبالفو اا را اًرضَم ارضخو أ
 ظ 32

 ةفءاجيا ةضع نابلإو . اهدوسي ةليبق وب أرز ن؛ رضوا م أ ليقو : ععانيا كيم |

 | نملاو 2201100 نك اوعلول يأ سر م حي ةيس مّدتن دقو ءازيجلارضء وهو |
 وا لح دع اةزف ىلقلا نولي يقل وتدل وا هنول ضايبل ءارضاملا ن للا برشا
 ظ ةماعلا طلح ارو ريضالا :كريللاب بط قي
 ةكالو امكلع انضر ةتضعو ة عض مادطلا ضم ةييكلا غيصالا تنب فوع نب نحرلا دبعتأ رم ريا
 | هداج ةغضام لاتلا يف ةذضا..# هب غافلا مالو نسبا الا باي يف تركذو هاسنخلإو

1 

| 1 



 2022022 هذ شاد "117759507777731 ممم

 إو ظقف ٌلعتم هنا ليقو . ٌدعتم مزال . كلذ.وب لعف| هرو رم يف سرفلإو ٠ ةلبم واق ّرف نم ةقبس هينفع ىلع |

 ل ديان ئدابزوريفلا ةرابع يف ىبا دشنإو .ةبذ اكرم انيدش او اودع ادع وا عرضا ]

 هل جرخ وقح نم ن نالفلو .ريسي كيث ةنم لاس حرج او وزع
 «يفريخال ام يف ةفرصو ةدسفا ةلامو ءريسي يش ةنم ناسليط ةعطق يف عصب

 :ةلظم ىعم هلام لصما + اللا ةنع نيم ًالوصم نيللإو ٍنالرولا ركذ عصمك اعصم

 ةتارما بتاعي رعاشلا لاق نسم للاز نالف داّوفو ٠ بهذ اًضيا سزفلا عّصمو
 ةلكَملام تلضنا دقل يرممل .درابلاهالاب ةبرض ةقانلا عرض ثالفو. زلجت وا قّرف
 ةقح امة ابّوف ءيش:وم كدسامو اًعوصمم ةقانلا تباو. . نون او ةَّلب ليلق *آج ضوحمإو

 ةاولللا تلخنإت : اهيذ.انايحودسم . اهبلح منغلا لصمإو أ نضرالا فو: 1339 كلذ ةزاعردونلااكلاثكو:للو

 لطصقتسإو ٠ ليصمس يبق . ٌةغضم وهو اهدلو 3 ةرشق هيلعكرت بيضتلا عصم * بهذإ|
 ءاطملا نم ليلفلاو لعاف مسا ليصاملا + لسا نطبلا . ودل اجو 0 ةعصام روقلا عصامو . ةطيل هيلع

 نم باجل ةنإو ًالصام ءاطع ٌهاطعا لاقي نبللا نموا ارش طبات لاق. تيسلاب ةيرضاًالفو
 برطلا تال( نم ةلآ لوصاما + ًالصام اً ةقانلا هد ال هما

 | . لاسام ةَلاَصكلا + اهيف خش اهل ىدعلا ماه هب رض امو ظ

 راططللل الملا بج عرملا “غرس وظقام بو ةلاصملا | جوعلاو:هب ايمر هقرذب رئاطلإو اهدلو ,ةأرملا تعصنإو

 مفعم بيلحلا لصسو.رم اكظضقالا ةراصعل ل اصملاو هنحب نالفلو .ملبا نابلا تبهذ موقلاو . -
 »+ نيعار ذلا ةقيقلا الصك + هب ئوافتي هال نقفيم| د رص راوملا عصفإو ٠ اوحناعت بزحلا يف |وعصاتو

 لضنملو لآضمملا + ظقألا لصم لمعي ماعط هيلا | /تنهذ ضرالا ف نالفو . بهذ نمرفلإو: ذا

 . نقحي نا لبق ةبلغلا يف قرفتب ياا راو تس ىو ا ةفاطلا عدا
 قووار لصمملإو:ةغضماه دلو ينلت يل ةأرملا ل ضنلاوا «ريغتلاو دض قاربلإو ردكْلا ليلفلإو للا هاكبإو لعاف | ا

 غاّبصلا + اهنبل لو يا :ةعضام ةقانو .مضالا دومة |
 | نعو :هناسل فرطب ةكّرح ةصصم املا صمصم  [فيسلاب مح يحوي

 ناسللا فرطب اهنا الأ ةذبضملا لثم ةصيصملا ديبعيلا . قارب بعالؤ ا راحز شو عا

 52005 ن انكتب ملا قو“: لكتاب ةضمضللاو ااطأات .
 صصمو.رمتل | نم ضضنالو نبللا نم صيصقورانلا اا نم 7 زوو

 ما ل ىف كتفلا عع : هللا فو 10 ا ع صم

 ريدقن لع ثنا! و.ةزتبطم يل: .بون ذلا نم ةصوصمم رئاط "و عصمو عضم 0 رع ةملعأاو سما
 * يرفوهيش دات[ رطل أخل نت تكل ادب ةلمسما 3 ادا 2 ةرفلا لجزلا عوصلا ب هَ و عضم .رضخا

 اقئاض- ل تاس لمانلا كيكو نياكش يا قضصياضم| داّونلا بولا

 رهتلف مهب خصوص سرف+ ضلاخ يا كاز ببسح يا ىكحو .رطق ًالوصمو الضم لمي هاا لصم ١
 لافملا بكرت افيدعش يا: هراص الصم نيللاوأ تولعف اذا همنا تلم ةينتضالا
 | نبللا نالفو. افو . ةيئام رطقلا د هعمل لا

 1 2 2 و ا

 ىلع ملال ينل ءاسنلا نمو ريدلا ءاوضآاوصم | نب



 ناضلا نود. ةضاخ نوملا نمرؤضللا ليقو كاست
يلوي لعد كلا ولان

أ .ةكااقم سايز دلا مضرب 
 

 انيسادعم ىدتنين ريدلا ايلا دج انيس 1: 5 ناضلا نمالنمو ًاليلق آلا ترزغ دق شو |

 عخيباضو هنينكتيازهيوه ضيا

 ليفموم أنأ ريصم موضع لاقو نيرا دم نايم !

 يف اولاق كك ارصم ولاقت منو ماعطلا د هيلا راص نمأأ|

 رم نارضمو ٠ ليعنب العقم اوهبش نآلسم ءاملا ليسم عج ْ

 كا ةّرغ ةريصممملا *رمتلا ءيدر نم يبرض رآفلا َ

 ١ لباو . عضوم نم ظلغتو عضو نم قدت تناكأذا

 ,دطلا يارصملاب غوبصملا رّصعملاو.ةقرفتميا ةرصمتم

 | ةصخم ودة ١ نم ىلعلا ذخاي يأ نصي 4 الب يمس

 أ لاجمل »#ك اياجربا ةصاصم عب لالا

 نرخ | را مقابسوم لول ايل 0

 مس
 ١تديبو عيل نيب وه ليقو ةليلق ةرفص هيف غوبصم
 ضفانلا

 ( معو رصف باب نم) ةصيو ةصي نيللا يضم
 ب سَنَل بذج عمو ايفر اًبرش ةبرشو ةفشر امم

 اصصقنبلا صصخو هسا اضاس 00
 اع ةصم ىنعمب اصاصتما نيللا صصتمإو ٠ ةلهم كيس صم

 ٍي ىلع لب
 ا رع ميلا ٌناصاملا * لعاف مسا غصاملا
 نبا مث يا ءاعابس لعل واضع 2

 هم اتفلا . نسانس لعأ

 انا ادن شقطا تان مام تازعسلا كلت

 اءابهدلاب تينراذإو 3 اوزءوصيقت ةيظاكب تبن

 | لكس لاخو عم نهد هيلو نصاصق

 0 ناكر اذا يزف ا ”نداف م 5

 ما ع ل ا

 ع ؛ نال ركملا بصق قل بصقو ردصمأ

 . صامل ناضل < نصل رسبكلا و ملا الا
 /ناَضَم اي لجرلل متشلا يس لاقيو . ةناّصم ىئنالإو |
 |منغلا عضار وا هما رظب صاماي يا ةناّصماي ةارللو ظ

 م13 كان

 ا

| 
| 

 || سن
 الع ىلع ال ةفشنملا جزنلإو او عاجا دنع لجزلا ىلع هرشنو

 || «ةلورجلا ةآرملا صوص ا*صئاصمج ليلا نمركَلا | ن
 لمرلاو بارتلا نم يدنلا ىرثلا صيصما

 ||| ةصوصخلا * +

 ١ أجب ىوالا داصلا دن ةماعلإو رماشلاب دليو ةعصقلا|
 يشب ع لع وو لوعفم منا صوصتملا

 ياا يأ ة ةصوصتس م ةأرمإ
ْ 

3 . | 

 |اطملا م 0 هاو

 5 يلح اهانعمو ةيسوأ

 | اود وهف ىطصملاب ةطلخ ةاودلا ٌكطصم
 | فاكلافيفختو ميلا مب ٌكطصملا + ةكلطصتسم
 || تيا ل اقو )رثكارصقلاو للاب ةاكطسصمإءرصقلاو

 | فك 21 دوش ىو وشم 0 هيؤلاخ| اع

| 
 ظ

 ا

0 

| 

١ 
 ع نبا ىكحو دملإو فيفختل إو ميملا تن يرابنالا

| 
.[ 

 || يتم ةنكل ةيارافلا كل ذكور صقلإو لاق ةنكل كلذ

 || ةطابسلا دوغ ل اكلك بدلت فلاب . ءاعلايإ

 أ( ةزارملا ىلا رمث هل ك ارالا رجتك قرولاو دوعلا فطلو

 معان ضيبأ مور ناعون وهو كلعي نم جرف“ 3

 || داوسلا ىلا يطبقو ٠ واخت قتودل بف ةحتارلا بيل

 ||| ةيمورل ! اي ازيطصم برعم .كلعلا 0 0

 ا د 0

 ةبادلإو . علو ضموا اًعصم عصي قربلا عصم

 فيلا ءارتج انيداقو. اغا

 .اًميرا ول انالث ةليلق تابرض ةيرضوا طوسلاب وا
 ايو قرني رتاطلاب فايل دل

 ا
 ١

 | لجرلاو»
 < 4؟)١



 رصضم دصم

 ||| هةللذ اًنالفو . ّدض كا ذك ةرحلاو.دتغا اًنصْمو اًدصما ٠ يثمي لج انالفو.ميشام دالوا ترثكمونلا 9
 ظ +راكصمو ةكيصمأ ج ليجلا لعاو ةيلاعلا ةبضهلا داَّصللا ريهُر لاق . شم ينعمب ايشمت ىثمتو

 1قلانلاعبنمملاو؛ ذه دربلاو حلا ةّدش دّصلإو دصكا تشع دقو دورإبلا نوفرجي
 ةدحول ةاتلاو .ةدصمانتباصااملاقي ةرطاباوةكملاةكصلا هانغلإو ميف ساكلا اًيممح

 الدو اقرا يل :ةدنصع ءاهلا الل اءدجيونامأوا اسللا عشنا: ايس ايها ايشامتو ٠ مهغطإو مملغش يل
 ةدزم لاقيف اياز داصلا| لعاف مسا ينثاملا + متيشام دالو ا تراك دعتانموتلا||

 د1 1 ايظا وسع اخرس اعلا نأ داتا رسبرراطفو | ديلا از وكامل ا# نمو: .ةاقجلا ضيا ةاقملاو .ةاشمجأ|
 سرفلاريصمو. طقفةباتسلإو ماجالاب ١ ثالفلا عباصالا | نم لاملاو يشاملا ثوم ةيشاملا+ةل الا تدل

 . ةلّلق يغلا رّصم + هي 0 | ارصم لوهجا لع لغجي مضعتو - ةينفلا نوح ارعج جلا مغلأو لبالإ
 ٠ ًاليلق ًاليلق ُءاطعا وا ًاليلق ًاليلق طق ةَّيطعو ًالّوافت ةيشاه ةقان نم ةذوخام قو هكا رق
 اكو اكمال ضع ل افي ؛اًنرصِم عسا ةقانو . دلولا ةريثكةيشام ةآردإو . شاوم جاه رثكبا

 مهو

 .اوصم ترام ةيعتل ا عوراعسو ٠ .نئادل ادي تف لا مسآةينإ ا + ماقلاو ي كلا ريغكلا وا[ |+ كل ذك ةئشام ا
ِ 

 ظ لافي ٠ اضعر اص ناكلاو٠ يد كانك علا ةينثألا الع ةعد رس ضي ىشم لاقي عونو رم اك أ

 تس جيتس

 افرول :لغداطملإو هيتلارَصْعَو صنف ةرصما : ! يش يف تركذو
 رضتمإو بعرض يف نيلل باقي بلح ةقانلاو.ةعبت «يشلإو ضبق ةقانلاو  هعماج اص اهم ةيراجما تّصم |
 - . مّطقن يا محتل زغلا رصتو ٠ اهرصم ىنعبةقانلا هام جرختساف هدي لخداف اههحر ىلعأ

 لعاف مساريصاملا + تمغدْأو ايم داتا تيللاف رصتما/ رادلإو . عطتنإو بهذ احرصم تي لجرلا حم
 .ةئليلق وا نبللا جورخ ةكئيطب يارصام ةاشوةقانو سرفلا رعاشإو 0 ٠ اهرثا ىغإو تسردنا||

 رص عضوما راصملا + نيكيشلا نيب زجاحنأ ريضاملاو ٠ قلخا و 3 فتنت 0 تا ا ا

 اناا نيكشلا نوب زجاحا رصِيا + رك بهذ*ءيشلابو ٠ رصق ٌلظلاو زهر نول كوك اسلاو 1

 ني دملا يا ةركلإر رمخالا نيطلإو ةاعولاو نيضرالا .بهذ ةقانلا نيلو . ةبهذا ةضرم ىلاغت' قو“ 1

 ج تاق دصلاو + لا اهيف مهي ةرؤك للك ا عتضلإو كضرم هللا تم دب قرو صفن أنتم حي لظلا جصموأأ

 .اهدودجب يا اهروصبراللا ىرتشاو اا حّرطتف ىتح و ةماحأتماا #ةلشدأ يأ

 ايندلا ماب ىكتو ةرهاقلا بلت ةيقيرفاب ةني دمر صوو قيقرلا صقانلا للخلا مجصمأيا + اهدلو اهتظنل ةقانلل

 حين نب رصملا اهانب ةنال وا. 0 اعلاني طك 1 او هعزتناءيثلإو .ةزيسم ىو وكم صم خصم

 | دوما 000 م رت يخل 6 0 1

 ناتمملاو .طاطنلاب 7 0 بن البلا ا ل قالت عملا

 قئالإو رصم كلا اةقفح ٌيِرصملا ةرصبلاو ةفوكلا 2 ”يصنلإو ماهلا ةصوخ ةخئوصمألا * * اهعرض لحاأ

 ٠يراصمو راصم اا را / يصاملاو خئوصت

 روصكلا * ماشلا لها حالطصا نم ةرابلل ةّيِرصاوأ لجرلإو.ةعضر انطم هدصيوما يدن * لاصق ا

 كاصم ج نبللا جورخ ةّئيطبلا ءاشلإو لبالا نم دربلإو ؛دعرا باحمتل او. ةّصم <يثلاو ٠ اعماج ةأرل
 1 ١ تدم سو هانم وو للعسل ا صم. اصلل دل طفح ل 000122222 ير يبي 2 2 222 بيلا

 ١ كر

1 | 
1! 
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 ||| هيف ليقو ٠ دنع ولا زوج ياخ اهبل و .راكشنا اهطرملساف ا[ ل لا ب |ىتنيلاو قشملاو

 ٍسرفلا ةعيبر نم مم انل وعش عوبلا ةقفللاو . جمناو رفاحلا تاو ذ ماوق يف جيت ةبادلا

 || لاقيو اهم ئريرخت لا لهأ ن ناكو مخولا ةلشب ةفوصوب :قفلع لجتر قالا للا فيتلا لاجرلا نم ىلا

 ا
 ا

 ا

 || ١ سوا نم ةنوددع فني .ةّقدملاو و ةيجنطنل ارمةماطنلاو حا ونلاوةفاشلاو
 | اكناشملاب هلا ةفطنا لج ءرلا لير. ىدحا ةباضإو ديما اهيل ا اا

 أ نرخ ناويدلا طسورف هامر |رماغلا ليلا نمو سنيللا بايثلا نم قدما #ىرخالا |||
 |١ ةطيلسلا ة رسما املا ب ذلإو لبج ن ناذللإو قدما دلجلا قتلا + للا فيفخ يا قيم لجدوأ ||

 || لبف ورب يطول لب هي ناشملاو ناشملاو . ةقاشملا ةاقشس ىشالإو ىرخالا 5 ىدحا ةياضا و
 ١ ذهن : ناعما هيلو 0 ناشزولا ةلعب لدملا ةدم | قيشمملاو-ةركلا ا قيفكاب غوبضلل وطلاق '؛

 دع 0 ةيح دل 00 ةمألا دوعن تاييساتإلا مبا ل ني ليش

 2 رولا بيرل ل و كل 07 ظ
 | |.ةنطب قلطا( ٌيوإو ) هاشما هو دلا ايات | محلل | ةليلق

 ا ايا لجرلا ىثسإو . ىشمم الخلا تبي يس ةنمو الشم نبللا لجرلاو.لق الوشم لشمي ةمحل سس ٠
 أ | ىثمتسإو. هل وانت ءاود نم هنطب قالطا يا اةقاوج | كلر :١ةقانلا 5205 كيسلاو :ًاليلق ةبلح

 أ | ماشقسالاب ينكامرو علل برش 000 لجرلا ديدلطعا) بسلا لمعلاو .اهنكد تترشعتاو ١ًاليلق اًكيش

 ْ لا هيديصي بدول دوب مالا وجبل ى 0 كفيلا | بلاحلا لشنملا + ملل ةليلق يل ةليشام فخن

 ريو

 || تبرشلن الو: لب سلا ةاودلا هاشملإو ةيثملاو وش مهلا ليلق يا . ذنغلا لوشمَم لجرو ٠ بلحاب||

 ||| قلاعاقد :فانعكبا يون لا ةولحلا ةشمشملا رؤآشملا
 أ | لجرلا لعراسو رم( لاي ) ءاشنتوايشم ينم ىشم ب زوللاو قشيبنلا

 ||| :٠ ل .عيرسريغو 0 اعيزرغ كيل عرسإو كفخ ةششم لج .رلا نشمثم

 | اودع دلة زودطيخ هطول ةيشالا مسالإو ىدتها ديزو «.لح ا لوط رج شمشلاو نغينملا+ ءاملا يف ةعفن 1

 ْ ترثك ءاشم# ارملا تدخمو ١ هب نو دتبم يأ.هب نوشمت فرعي ويم اما ورع ذعو قرولاو دوعلا طبس زوجا براذي

 || ىتمو .اهلن رثك اذا ةيغاملا كلذكو .اهدالوا .ةشمثم ةدحاولا ٍيزوللاب فّرعبو ءلحوا َيالكلاب
 | | دشنإو «ىثم ىنعب ةيشق لجرلا ىثم * غ ةييفلابا اًشمنم صاجالا يسب مضعبو

 ا ر شنخالا ةهجوو . .ةكر ظروفا ةب رض ادم هني ةنشم

 ا اهماعن يدم رفق ةيودو ١ فيسلابو .نشخب اهم ديو .اهعماج ةآرملاو . ةشدخ
 أ 2 جدنرالا فافخ يف ىراصتلا يشك ادي ام بلخ ةقانلإو . ةداجرشق دق اًررض وب ةيرض ظ

 | ىنمإو .ةعم ىشم ةاشامم ٌةاشامو. ينمي ةلعج ان الف ىشصوأ < مقل قششمإو ةهراكت رد ةقانلا تشم ثم ” اهيعرض

 ا رعاشلا | لاق. ةنيشاب تزرتك لشن كيرا ىف فاد :ةلجسا !بقيسلاو . ةنملعخلاو ةعلقتلا
 | 3 م.

 | ىثشمإو ىرثا نإو ىف لكو .ةنمذخ يآ: كل َشَمامر نالف نم نمو اهعرض
 نونم أين دلا نع هجن“ _ لخلا ةرثكةرصبلا قوف لب ناسا تدحولا

| 

 ا
 ا
| 
 ا

 ا

ْ 

 ليو



 قس عشم
 0 يحس 0 ل 1 1 |

 00 0 .ةغلابلل ل ع - الفدا
 بولا | غشم*«ةباع انيزو. برص انك ونوال أرلا تطختإ. 00 .طشم عواطم

 هيعمل شما د«ةفطلو ردك ن الف ضرعو. غشملاب ةغبصا ذختتو طشملا نست يتلا ةطشاملا * اهرعش 7
000 7 

 | عبجي تيبطو تب اسك وا بون يم ماع هلا امطار ةطشاملا ةفرح ةطاشملا + ٌةفرح كلذا
 | ناّتكلا هيلع بّرضي من كفجيل كَرتيو كوش هيفزرفيو| ةنمو .ردصم طفلا + دطشم قيما وسل
 ظ حسني جم اطئتملاو .طتنكلا معاد نهانملاو قلمتلل لافي
 يتلق عرسا اندش قم لولا قت اانا ةحئارلا بيط ريغص تبو اًبوصنم وب جل ا
 ةبانكلإو عاجإو لكحالو 0 نضيرع ظعو .بثذلا :طنتس هلال اقيو .ةربركلا
 | « كلإو ةهظشم خرعشو ؛ اهفورح دم ةباتكلا يف قشمو تا يمالس وشل اهمية يلاللةعبو فكلا ١
 'ةناك اًعيعض لكا“رالفو . ةقّرم بونلإو . ٌدتمل ةبذج ةدّلثم طشأإو . عجا مدنلا ىلع نيطأ امرو ٍمدنلا ربظأ|

 أ لبالاو .قيليل» كما زتولإوأ:اليلق اهبلح ةقادلإو كنف تاذ ,ريغو بضخ نماةلا ”طقملاو طشملاو طيشملاو |
 ٠ لكا امر ثكا ةنم ىنبا ماعطلإو ٠ ةبباطا تلكا ًالكلا| طوشمو طوشملا طاشمو طاشمأ جاهب طقتين انسا |

 مسالإو .ابقرحاف اهباصا قاسلا دي دجلا بوثلإو طيشم رعش لاقي ٠ طوشمملا طيشملا « تابت بارغلا
 يارجتلا عع قرولا قشم لون لاح انتقل او ”ةلطوفلم يلا طردت أو! طوفللا يل

 | وعبد اجا تقسو ؛ . قاشلا م دنع مسالإو .ةنع عزنا لجيو لوعنم مسا طوخ .ةروكذملا ةلالل طشملا |

 اهنلخ مم لانيو قر عم تلاط يأ دم لودبجلا طلاب مةواط ردو ركز“ لوطو ةّقد ٍهيف طو ا

 أ ىدحا تباصا انيس نه لجرلا قو ١ خشسخ وا اًنالفو «ةماقالل هربت ًظشم ةظنم دلبلا ظشم
 ةقشام ةقشام *ةقلدملا مسالا. قشماوهف ىرخالا هيتلبر ا ىا كوشلا نس اًظَشَم ظشمب ظشمو .اًثيش ةنم ذخا |
 !ةبرضاقشمإو .هايا ةبذاج<يثلا اتالفو .ةبخاصو ةّباسا ديلا تظشم لاقيو :دليش ةنم هدي يف لخدف عذجلا

 ألع لوعتلا ىلا ايقو. قلاب ةغبص بودلإو .طوسلاب هينلبر ىدحا تباصا نالفو . ةّيظش اهيف لخد يا
 !وركذي مو تتلو ليقثتلاب شيم بوث اولاقو هباب|* امحل نم اهبصعرهظاظشمواظنتم ةبادلإو ٠ ىرخالا|
 | تراك لع لاا تابلظوا ليوا لالا قفعو «هلعما ةطئدكا# وفل خم ديلا يح ديئلار طم اكل

 ,اوتشاقو . قرت بونلاو .رسحتو رق نصفلإو .جصلا 2 ةّيظشلإو عودلا ةظملو . ةّيذخلا رابخالاو ةّملا
 امو . ةعطتقا ءيشلإو .ةسلتخا ةقشتمإو .ةوبذاجت ملل . ةعجو ةبسك «يثلإو هلع كرة فش ةطشم

 اال 3م ظنش ام ةقافملا#ب الخ ةافوتسأ عرضلا يف عشمو .اهبلح منغلإو . ةغضم ةاقنلإو . ةعزم نطفلإو ا

 0 راطام عيال م 550 البن رينا زال
 ارآ وهو قشكا دقت نانكلا نم قبب ام ةقافملا لبقو .اهيف ام لكل كا ةعضنلا عتس# ن4 رضهريغو لمفابأ

 000 ىت> طشملاكاليش يلو ةفشمم يف بذي ةراجحلاب هاجختسالا وهوا هسفن نع ىذالا لازا عشتو
 نحو سبقلل حلصت ةقاغلا كلتف ٌةروشقو ةناتف بيو .ًاعرسم ةلتسا فيسلاو .ةسلتخاةبوث عشتمإو» اخ
 ابا قفل ةيرت كس 10114: نادحلا عش امر نالف نم ْعِشإو . هلك ةذخا عرضلا يف ةاموا
 وقر عب لوط يا . قس اهّدق يسو .ردصم ىلا نطنلا نم ةعطقلا ةمئملا + تدجوام نم ذخ يا كلا كك

 ايلول



 | فطن نم قالي انقلخ انأ تاسنالا ةروس يف ةنمو
 | عيجماب تفصؤو .اهعدو ةأرملا مب ةطلتخم يا . جاشما
 ضيا جاشم لاو .قالخا بون فم اكارجال نابت

 ةّرسلا يف عيدجت ينا | خاسوالا

 ب متي لجرلا عم |

 جدك بوذلا ةنوشنل ةبكرلا نطاب قارتحاوا نينلبرلا
 .ثبغصو تبدجا ةنسلا تحتم * ةلمهلا نيسلاب
 ةماعلا ضعبو . هيلا ةَحنَلا + بارع | اهنع عشقت ةامسلإو

 ةينايرلا ةغللا نع اًدخا ةجسملا هَحنَلا لمعتسي

 ةمعم يا ضيرملا نم نولوقيو
 ىشمو ؛اهرهظاراردم اهرهع ةزملل كلاب

 + ةرشملا اهيف تجرخ ةرجشلاو.رشا امسي لجرلا
 *يشلاو ٠ عامجل طشن لجرلاو .رشم ىنعم رجلا رشم
 .رثم ىنعمب رجلا رشإو .هانكانالفو : ةقرفو ةمسق

 | تجرخا ضرالاو .ختنا ةندبو . وعلا يفطسبنا لجرلإو
 رثا هيلع يور لجرلاو .رشم ىنعبرجشل ا رشمتو . اهتابن
 .باينلا اوسبل موقلأو ٠ ةرضخ ىبتكأ ١ قرولإو ٠ ىتَع

 ا ة هم مل ىرتشإو ايش : مل بستكا هلهالو

 ّرتها يا ةرثام ٌضرإو .ثنّوبلل لعاف مسا ةرياملا
 رشا بوق 8 تركو ةَدْركلا ةراشكاد*:اهتأبن
 ناب ٍرْشِم ودبو .٠ ةرمحا ديدشلا لاجرلا نم
 عمس و ١ هاجمو نيشان رثألا رّثلا* رجم

 نم ريبك يفو هاضعلا يف جرخت ةصوخ هبش ةّرغملا * هب

 نولب نولتل نا لبق ةبطرلا رضخملا ناصغالا وا رجنلا
 ةارمإو . رئاطو بعشت نا لبق ةقرولاو ةوسكلإو دشن
 ةنيطل يا رقم ةّرشح ٌنذإو . اير يا ةاضعالا رشم

 انرف فص, سيتلا ةرمآ لاق

 رقم ةرشح ندا

 فص ام اذا رم طيلعإك

 اهتابنو اهرب اهترشمو ضرالا ةرشمو

 ةديو . بو ذي ىتح ةطلخ ام هشه <يثلا نشم
 سيلا هرمأ لاق .ابهمسد عطقو اهنيظنتل ءيشب اهم

 امك دايما فا ةربايجب ا

 || بضم هآوش نعانمق نحن اذا ظ
 || لامو ٠ ةفارطا صم رظعلاو . ةضاخو هاداع انالفو

 16غ هاج اهدحاوحولب 92 اهفيظو يف صختن |

 تح اك نود 5-5

 هفارط

 || ابتبل :نضعب: بلخ ةقانلإو + ءيث دعب اش هذخا | نالفإ

 | اكذم شمت ةبادلا تةشمو ٠ عرضلا يس اًضعب ك |رتوا

 || يأ لصالا ىلإ
 2 ضرالا 0 قرا نع

 | نثسإو . ا خذ عبخا ايش ٌرظعلا الف شكتس هن
 ا نم جرخي + اه جيرخ لشاب ممااشاغما لظعلا

 |ةككتوا 00 أ اششت ظعلا شدت .اصخر امعان
 . لص امامنا نزلي هزل ئعفلو هفاطا كعمل
 0 .ردم وا رحب ف نتسأ اشاشعما طّوغنملا ٌّنشتمإو

 نع اهتعطق لح ةرلا ةعيتج هذذا حولا قاما

 || * هنم بيصي يا ٍنالف ل ام نم نست رالفو .اهتبلا

 ظ || ةعيبطلاو سْمنلإو ةنيللا ضرالإو ةشاغملا عج ضاَقملا

 || «رضعو ا سل لصالإوأ
 || نئاشم ج غضلا بتر كما نّيللا لإ لسار ةمامللا

 | |اسم اييراعت ذخع ةبلصلا ضرالاو قىسنج عم وذو

 || هلا ةغافملا تبرش كلا كاف جامو اروأ

 || فوجو ىرخا اهئاكم كمت م واد اهنم يقتسا الكف

 || لبجو ثبارتو ةراّوخ ةرامج اهبف ةقيرطلاو ضرالا نم
 !ايردخي يملا * + ادبا بلحتب اهلمتوف يذلا هلا ع

 || ردع» شما * اًبيط يا ادم انه ةمعطا لوقو

 || دادعتا نود د ذي ىتح ةبادلا فيظو يف صنشد 2يشوا
 0 لفل كا اب ع كاز ئرتس ضانو مظعلا

 | نب نننألا * ووغو لبد نم ديلا هب شمت ام
 ٌْ شمل - ل شم ج هآشم ىتالاو لنشم هنيعب ام لبالا

 براختا ٌصللا ( ”فووهو ربخيك شتمملا سوماقلا وز
 ظ عرفلا نئاشتساب 22 ةرخخام |

 رعشلاو .ةطاخ اًَطتم ةلعفمو ةطشم <يثلا طّشم

 ىلع راص طغم طشمت ةقانلا | تاعشمو .هحّرسو ُهلِجر

 لمع نم تنشخ هديو: محتل نم طاشمالاك اهيبناج

 5ك



 2 .١-1 ."”ف دوست .: . ؟ 11171151711 ا

 يا.رشع ةسمئك فطعلا ريدنتب علا ىلع تتينبم  اهذخ ةأرملا ضيا ةكيسللاو . ةبالص هللا فشت 1

 يا ةفاضالاب مكسم حابص انيتاب ل افيو اَملْيطَو ةآسم مالك نم يو . عرش جاوزت نود ناو تينا لجلا|

 كوم

 دنعو لخبل إو كسما ردصم كاسسإلا * نيدلوملا د

 | ليكآوملا ضعب نع عانتمالإو شيعلا يف رهتقلا ن نابهرلا
 يهن ضايب اهيف سّرنلا نم ةمياق لكو. انتو اكس
 نا يهب لبقو يانبلا قف عجكنأ ابدل كاع

 كسل او.:مماساب ف لجل جار.نهايي اهفنيكال
 كسملاب طلذ كّسيمةآودو ٠ ك كسالي بيطملا

 نك س يفريكذ نكس ب نكسم

 كنيسبللل ا قبا#ع لامس نق هديل
 يح نجلا < ناسخ يف هجرلا لوط ةلاسملا +« ةلعسا |

 السمو لسمو هل ةلسما جلال يسمو داقني ضرالا نم

 لئاسمو
 ريخ دوال سمراصو املس يسنالف لسة -لسم

 رم لانس يف
 + سبتلاو طانخا اًساَمْسِمو ةسوعم رمالا سمسم

 كنق ساْسَعلا
 طلاب رق هدو ل

 َََص ا . نسي لجرلا عوبجموو . ةمجملا

 ةلك ليللا مانيال ةنا ليق 1 |

 يبهتشيالوةعمس نم لكوي ذي“ هرّركي نسح تود ُهلو 0

 ةعماس مونلا||

 ىلع نالفو. نرح ( ةعداف) ان ار رانا اسم

 | لاق ةيسقت هاسم * ُءاَقنو اهتايح يف هدي لخدا ةقانلا ||

 رار ةتكبر ويا قرع ا رثيسما تاكو

 سار لكلا ئساز ريغ مكب زج قافلة
 اصقان لمعتسيو ٠ عصا فالخ هاما يف لخد ىسمُمو

 ظ

 نيشلاب وه وا

 + هلك هذخا تما نالف دنع ام ىستمإو .هكسملا يف|
 ياام نبا لاقو.حابصلا فالخ هآَسَللا|
 ناءاسم ةاسملادبحم لوق اذ لعو : برغملا ىلا رهظلا |

 |اس َحاَيَد انيتايو» تبرغ اذإو سمشلا تلاز اذا

١1 

 | كل اب فصتا يا اكحاض ديز ىسما لاقي ناكك

 ا ويع ىمأ يا نمآ ةبسةتماو حابص كيف
 كداسمالهللا 2 2 نمو ظتاذإ برعلإو

 | بصللإو انل رب دقت ىلع عفرل اف .امهيف بصنلإو عفرلابأ
 ال1 سذانملا ب نونكي بزعلا نال .وجرت ري دقل ىلع | ن

 . جملا ايم *رورسلاو ريخا نع حابصلابو ليولاف |
 يلا « جملا اهانعمو ةيناربعلاي يشم يف ةغنل يو

 | نبيا: يسم ةتينإب .اسمإللا نم ناعنا يلو
 * ةماعلا مالكنم و بلا ةوسملا * ةاسم سما يأ

 ا لابس هيما لزه هائل ريس نايل ةعملا|
 نايسم عجج يفو . تاناب ريغم يا تان ءاجو
 . ةحوبصالا فالخ ةّيْسأْلا * اًفرظ الا ليعتسيال

 ا سابا يس للا يا لسامسبا عيل لاقي
 ةيراج فصي سيقلا ِهرما لوقو . يعم

 اهناكءاشعلاب مالظلا +يضت

 ]لكيت يشار ىدبم ةرانم

 اهيف يسمي ثيح ةنعموص ديري

 قت ( هناي ) ايم اهيسه سرفلاو ةقانلا ىسم
 محرلا نم ةنطنلا جارخا ْيَملاو حاحتلا ينو .اهجحرا
 توطس ةقانلا تيسمو ل اق طسملا يف ُهانرّسف ام لع

 نالفو . ةلزه لاملا ٌرحلا ىسو.اهدلو تجرخإو اهيلعأ
 0 ع فيشلإو ردنا عم ء ةينلاع هيف قفر رولا

 |و ٠ عطقن اًيسامت ىسامتو است *يشلا ىست * ةلعسا

 يع 0 لعاف مسا يساملا#شطعةاستمالجرلا
 ىسامت ردصم يباَيَتلا * دحا ةظعوم ىلا تفتلي ال يا

 هل درفمالو ٍفاودلإو

 ا ةينراونلا وم برص توشاملا ل يدب

 يف ورم لها حالطصا ةنمو فكل عج ةيسرافل ابا

 تاتي ثس تشم لك هاما ةيبسق

 ايش دجامنيب جشم لاقيو 0 نم يشم ْ

 جاما ج طلاخع يل...” نمو منتو متمو جيشا



 كلئعم

 بس ىتيي ردكلا هلا طْيسَللا + اهطرخخت اموطب طسم
 ردكلا ملا ةطيسملا + جتلبال لحلو نيطلاو ضوخلا

 ةاكار اهنسميف هبال هع اببلا لس متاسلا

 يداولاو ىطصملاو ننيف رابلاو ضوحلا نيب يرجي
 اًرْمصم ةطبسم كلذنم ٌلقإو ليلق ها لئاسلا]

 لجرلا ةيعسملا * لاثلا ير مسا عسملا - عسم

 هيلع ٌيونلا ريسلا ريك

 قت غستمإو لجرلا غسما - غسم
 باب نم كسي حابصملا يفو ) كسي هب كس

 ”يثلاو. مصنعإو سبنحإو قلغتو كنك ( برض

 0 ا وي

 0 57 00 ؛ءاطعا 1 كنملاب
 . ةسبح هيسفن ص عاتملاو اًنالفو ٠ ةضبف هديب ةيشلاو

 كفاك هيب كانجو . عنتمأو ةنعانك |

 لاق نا كساق انو: كن نوعب كلش
 فك ر مالا نع كسسإو .ةسفن طبض ام يا كلذ

 جورخملا نرع عنتمإو سبحنا لوبلإو ٠ عنتمإو ةنع
 ةفن طبضو بوكرلا عاطتسا ةلحارلا ىلع لجرلاو

 اننيبو . ملا وا ّيصلا هجو ىلع ةرشق ةكساملا + اهلع
 .ةكسم ا ةكسام ةل او. محر ةجنإو يا. حر ةكسام
 ؛ عضوملا كاملا * ءابطالا تارابع نم فو

 تيح ياك اس كف انو نقلا هلال ا 1
 5 ةكاسملاكل خيل او ردضت 11مم عج

 * املا اهيف ظنحي عضإوم تاكا # ليلا كاسملا ظ
 * هكيلل ذخالا ريك يا كيس ةاقسو . ليلا كيلا

 .ةلخحلاب صاخ رادو زدحم كلكاطكا# ةكيسملا
 2- 0 رم ارو ام كسي نال وب يي

 لوقل اك نوغت رار نوروع ذم يا بل اعفلاكو مق مو
 يداب ي٠ دكا ذل يدور ةكاقلا تل

 رعاتتلا لاق : ٌرَدلا
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 كلسم

 اندايج كوسم يف انارت اًروطق
 ,بلبل امدلا كرست) يفاانآرع اًرولهو

 معادعا ىلع كوؤوم قُم ما ديرب
 |( ليما نال اَنْ

 || فصوت بل اعنلانالاسوي مهعنوغئارو مادقالاب فصوت

 || يظلاوهوا يظلاك با دفرسوهو بسيط كسب او.ناغوزلاب
 عما اوهو نينرفك يسنالا ىلا نافقعم ناضيبان ابان ةلونيعب

 عابضلا قب لقول دس اناس دل
 ا. هيجل كفرا لدليل لدرجرلا
 || مست برعلاو. برعم يسر افوهورنصالاٌح اف اهِنححخارو

 | ركذي ةريغأ ل اقوركذم اكلنا هللا لاف“ مومثملا

 8 نأ نم ليقو كسملا يو كسملاوه لاقيف ثنّويو
 || بخذلا ثينأت ةلزنم ةقيئان نوكيف امج ةلَمج كسلا |

 يعامل نيتك كيش ارا نمر رادو
 كسي عضوللا كسك .ناتابنربْلا كلو نجلا كنسمو

 . جاعلاو نورنلا نم ليخالفملاو ةروسالاو لبذل دل

 تير نورا ناكملا#ليخل اكمل

 * هللا دبع ةمسا ةعيشلل خش ناك و هنوبرعل يأ

 | ةماعلإو . دلما يا كنا نم ةعطفلإو ملا ةكسملا
 امتلإ ةكشنللإ) ب ةكيسد يثلاوي كسي ام ينت|

 د 58 4 ٍكسيميام ةكسملاو :كبناجكاللا

 يارا لب اما بارشلاو هآذغلا نم نادبالا
 يف بلصلا نراككلإو هلا عّجرب ب رفاولا ا

 ةكسملإو.كسمج ريط ىلا جانحنال ةيلصلا بلا و ااهرفحت كسب

 هيلع لّوعي لصا يأ ا ورهال سيلو. لختل ١ اضياا
 ١ مج هع .ةرق يل ةكس وب سيلو
 || ىا ّيصلا جو ىلع ةرشقو كَسَلا ةدحاو تقال
 | كتم ولا نيروكذملا مسبلاو ناكفل ةكلللو رمل

 اك باهذا نيون قمت عاجش يل 2م
 كل. . كلم ج ةنم هصيلخت ىلع دقي مل ةيثلا .ك

 | كنملا باوصلا لبو )رفاولا لقعلا كيلا +لخيا
 !علتاويقاامو ليج و11 كيسمي عضوملاو ( ٌضلايا
 يل ١ نيضرالا نرم ةكيملا * هيلا عجرب ٌريخ يأ
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 +باداويسلا قو :ةليف ادسم هدسم لبختا دسم

 * ةيماع وا. انيدش هيلع ديما ء دا ىلعو ميئلادسلا
 رش داسم نسخا وه لاقي مقار باتلل داسملا

 دانا دواويممن كلما * ٍرعش ماَوِق نسحا يا. كنب
 اًنميا اسال. ةيوق ناقل هلو دنع ىلا فلا ةنسخل
 روحا نكشلتو .برعلا مالك ن م اسيلو ةورفلا يا تل

 5200 وا فيل نم لبحو ديدحلا نم
 | فيم اهو ةظااك لجل مهل ومش وانك

 لبح اهديج يف لج ينعي. 1 نيل مد

 لجر * انتا داسم ج اًنيدش آيل يو دق

 كل ذكةدوسعم أ ةارمأو٠ ىّلَحلا 0 دوشممأ|

 ددغ وذ ةآشغ رصقلاب قيراساملا -

 ١١ اماطابرو ةقيقدلا ةاعمالا كسي نيبارشو قورعوأ
 تو اهات ة كرد ةيانرتا "الكاز رف اهابا الظن
 ةيقيراساملا نييارشلاو ددغلا بسنت هيلإو ةاعمالا|

 ينمو سن( حاجا, ارا هيج رحل نقف

 ةياص|و لئاح ريغ نم هديب هيلا ىضفإو ةسا ىسيسموأ
 اهيف ماع ٌنمللإو . ديل اب صصاخ سْمّللا ليقو . هربثخإو |
 الداعر ينس رو كتم اهيل قو لادم مزءانا ف
 لك انعم لع اهيوو يضل ةعللا 3 كرالاؤ ده

 ذإوش نموهو .ىلوالا نييسلا فذحو اهحتثو ميلا|
 نئدحالا ظشنإو : كفينختل |

 ”ملاطو اهانلتف اعلا اتسم

 انالممو يو اًدحأ | 1 قس |

 ةالإو 001 نالبج نالبسو كار |
 تقيتك يازمن تر نانا لا ىدهتيو ةباضا دسلا|

 لبق . نورهطملا الا ةسال ةعقاولا ةروس يفو .ةاب دسجلا
 تناكأذا نالفحر كب تّسءلاقيو هيلع علطيالدارملا
 تأجلا يا اذكىلا ةجاحلا تّسمو . ةبيرق ةبارق اهكتبب

 ممم هل تسرع ىاورتتلا سارع اًنألق' تنمو ايلا

 ىلا نيد اواو تكلا كومجلا لك الالف

 | هس ناطيشلا نا عزت برعلا تاعز نم وهو ٠ نونج

 ظسم

 مدار 111 اابو ةسام ةسام *ةلقع طانخيف
 ةهجو نسا لوقو . ةسمي ةلعج اًباسما ةثلا هسمإو|
 يم اًسامت سامو - ناجم ةنطل ىا تيطلا ةندبو هلا

 ساقي نا لبق لداجلا ةروس يف ةلوقو .رخالا اهدحا
 . ثنّوملل لعاق مسا ةّساملا * ةعضابملا نع ةيانكو وه|
 ةبارق يا. ةسام محر مهمبو . ةمم يا ةسام جار

 || ساسمالو. نسم ا لازغ كل عف مسا س انبن#ةينؤق

 | ةومحلا يف كلل ن ناف هط ةروس يف رك هبو .ٌنمعال يأ
 تا ٍساسمال لوقث نا أردصم سانا و.ذإ ذاوشلا ع

 | لعل اليا نياسعال ةزؤكذملا:ةروسلا يف ةنمو» نام
 اا را درملا دنخةنال قويمإور دصم نشا كت الو

 يا رس نم إوقوذ نمحرلا ةروس يفو .ٌنحا نسم نم
 | ٠ ىلا سم ٌنالف دجو كلذكو :اهنم مكآ اني ام لوا
 أ ةنمو» ةعلانلا ل اذه اجمل تايزسفلا: ام قاع

 || دنع هب عسي نال مزال نينارحلا دنع نائنلا ساسم
 أزجارلا لاق. حلاو بذعلا نيب هللا سوسكا * لمعلا

 ا الم اناك فاقع ال ثكا هم كككوا
 | ةلغلا ني يذلاو يديالا ةنل ان هاا ضيا سوسكلو
 اهض«قابجلا بذملإو ليلعلا شام لكو اهنعيف

 . معايولح نم نانبل لها دنعةسيسلا + هزدابلا رو
 || ةساملاو.ليضفت مسا ٌنسمالا # سب دب لبي ني ٍفوأ

 || فارطال اب لب ماقتل ابال نيتيشلا ةاقالم يف حالطصالا يف
 مسج فرط مسج فرط قالي نأك |

 .ابعطتيالو اهاقلي يذلا وه ةرئادلل ٌنسايملا طخلا

 نونجلإو لوعفم مسا

 ثيل ُلخابلع ازن اذا كلذ لعفي . لحألا م جرخاف
 ةطرخ من هَل بوذلإو .هعبصاب ويف ام جرخأ تاو
 رثاخ نبل نم هيف ام جرخا 000 أو. هقام جرخ و هديب

 لبالا ةئعر اذا وص تابنو نوطبلا طسمي للا ةلكأو

00 

 | سيوسمملاو ٠ عطاقنث الو فقالت ينل ةساملا ئاودلاو

 ابحر يف هدي لخدا اًطنسم اهطسمي ةقانلا طسم

 ه4. تلاته تتكحفف ةاممج

 ْ عام منا ظساملا دع طايشلاب دع الور ,هعبماب | ى

 لي ل



 مسْلا * نردبلا اهب ميمي يتلا ةيودالا تاحوسملا|||

 سلط الإ مردلاو قيردصلاو ٌقَرَعلاو ةضنلا نم ةعطقلا]!

 ريثكلاو مؤشل ابو ةكربلابو نهدلا لذمب حوسمملاو

 دب| ليدنملاو هجولا حوسوملإو عاملا ريثكلإو ةحايسلا

 اًضيا سلو 5 قم ارسم 8 باذكلإو نشخالا

 ةينايرسلابو جشم ةيناريعلاب وهو . عود كيرلا دمع

 78 وسوم ٌنهانعمو سنسر خ ةينانويل ابو [يشُم
 خل ةداغلا تناكو كيمو اينو انهت نإ نم جنم هال

 باّدكلا عسملإو . نهدل اب كولملاو ةنهكلا نادت
 ىه ل ٠ ل ج ديف هيلع مالكلا ىبس لاجدلاوا ٠

 + ةيويصو نوي ج ةرييس ىثالاو هللا بوسسلاوأ |

 ةانعمو ٠ كف هك 2 2 نيك عي ع هدم كل ا

 تتدءةن امو سو

 | عبات ايلا 7 3 َج 0 ل

 اهعولض اخت. ةاربم تبرفل

 ارّتوملا ّىسقلا ثايضاملا نم

 نم ةفطانلا سفنلا ل اقننا :يكحا دنعو .ثدصم حلا
 111111 1 ] ]ز ]

 .نابجلل بنرالا ندبو عاجلا دسالا ناذيهافاضؤوالا

 نم مسق عيدبلا لها دنعو .ةانتلا ماسقأ نم وهو

 ىنعملا رعاشلا ذخاي ناب كلذو . ةراغإ ىميو ةقرسلا | 4

 كاذ ضعبو اذه ضعب ريغ وا ظنللا ضعب ريغيو| كي

 لئافلا لوقك
 الق 5 متو.ةفرشلل

 بدلا يف نيثلا نكي مودقلا و
 ةدعاس لوق ند هذخا

 مالق يف عقو ةيف تينا

 دق ا لدا حاظر ولا حض

 سب عم ىرخا ىلا ا ج ةاححم ىثئالاو هل صمخا ال تمو حكاوذ -
 ثيدح ةنمو . نمل عسل * طسبلا نم عون ةيفنملا |. جاما ج ةنيفسلا يف ةلي ول ةبشخ لكح سم ألا و” -

 تاما ناجلاب دارملإو . نجلا يسم اجب 7 جحشتل او . هآنلا باب يفنركذو ٌنإويخ حايل
 هل ةحالم الإ نيو ىلا دلل اي زيسلاو "ظننا ضيا جان او . تاق ج ةنم روصفم ةناك حاسما |

 لاق .ةل مطال ةهكاف وا درو قمحالا فيعضلإو باّدكلا تملإو . نهادملاو ك ثيبخلا دراملاو باّدكلا

 رمادا يوتسم يا هجولا حوسوم وهو ٠ . ةّييحملاك وب 2 ل

 ةقلخملا

 | ىلا اهيلع ناك ينل | ةتروض لّوح ريس ةزسمي جوس

 در هللا ةزيبسم لاقي ةنمو .جنا ىرخا ىلاوا اهريغ |

 | ىنعملا لاحاف فص بناكلا سمو. يس نعم ويفأ|
 ,رثكي نم ناك اذا جئانال خام رالف لاقي .هتبانك يف

 . اياعتإ اهربدإو اطزه ةقانلا سمو .ةباتكلا يف ًاطخلا
 قو ,. لحنا عزولا زب ةبهذأ محلا رمل اذكاجاو

 :ترمك ة سرفلا ةاوح تؤسمتإو . معن يارصتما لرغلا

 .ةرومخ ىأا سرفلا: ةاح خاسفأ ه هركي لايخعا لوق هنمو

 ةيزعاملا * ساّقلا ةذعاملا + ليسا فيسلا يتمإو

 .ريدزا ساّوق ةخعام ىلا تيس س)وقالا تاّيخحاملاو
 رعاشلا لاقأأ

 0 راوحملا مدلك خيم نيك ٌْ
 ٌرم تناالو اد تناالف ا

 مهنا موقلاىدتنااماذا |
 "يا ١ كتدلو دق كناك

 هل معطال يا .راوحملا محل نم حما وه لثملا فو
 ا لصا نم عقلا ريد ؟تابن وسأل

 مس 1 خوسملاو .دوسأ نعل اق صمحل لا مح يه هرغو

 ةأرمأو . لفكلا محل ا وسوم سرفو.لوعفم | ٠
 ناك نأ لوقت ةماعإإو , ةلعر يا . لإ ةرتسم |

 : جوس ىلا جانا امن
 مو .ةنم رح ام لك ةماعلا دنع رولا -رذؤبم

 هب ٌىزه يل . هيلع َرتست نولوقي ًالعف ةنم نونبي |
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 مونلا نيبو. وطسو يف ىثم يل .َُأَسَم بكر قيرطلاو
 ةقلطو فيلكا خرم ا4ىدلا لغو تدح انالفوأ اننا
 لوذل ايجار« اهآنف ر دئللم : تكول رك إو هللا
 بودلا ًاسمقو .دئتفا نما ونلا نيب الملا جاتا هروغو
 ليو نادصم هن نجاملا ئوساملا * ًاّسفت ع

 ةلماو ىيرطلا
 ةلكةاتثم ةاتبو نيسلا نوكسب تساملا - تسم

 هيلع قليو ًالياق كردي مث َلغِي ربسيلح نبلل مسا ةيسراف
 ةيكرتلاب سيو نرخ ىتح دي دش نبل دربي نا لبق
 هيدر اف نمت كيللا + بلل ايادوعت تامل ءاشرعال

 قا يف تردكُذ ةَقْبلا - قتسم

 غصه و "اهي كهاذ تي رتب ضرالا يف جم

 ميلا سأر ىلع ديلإو .هيلع هدي ما نهدلاوا ةالاب
 ءاعدلا ب لاقيو . ةنع رثالا لازا <يشلاو . اهّرما

 . كافاعو اطازا يا. لع نم كب ام هللا حم ضيرملل
 ةباصاوهو اكتم نوكي برعلا مالكيف حملا ديز وبا لاق
 .اهنلسغ اذا ءاكاب يدي تحمل اقي. السغ نوكيوو ءاملا
 لم أضوتي ملص هللا لوسر نراك ةببتق نبا لاقو

 ةنمو لاق لساغ اط وهو هيلجرو هب دي كا جي ناكو
 لجرالا حجب دارملا ككجرإو ا اوحسمإو ىلاعت ةلوق

 تافيرغتلا يفو .ديلا نطابب ملا ملا ليقو .اهلسغ

 هل لاق اًنالف سمو .ليبستالب ةلتبملا ديلارارما مل

 نالف سار 0 نالف لاقيو .هب هعدخب اتسح الوق

 فيسلاب اًنالفو .اهطشم ةأرملا بئاوذ عمو .ةعدخب ياأ

 ةتلخو انسح اكرابم ةقلخ ىلاعت هللا ةعمو .هب ةعطق ْ

 لبالاو ..اهعماج آرماو :ةبرض اتالفو .دض اتيبق اًنوعلم|
 وا اهوي تراس لبالا تحتمو .اطزدإو اهرب دإو اهبعتا

 حمو .اذيدش اًريس تراس يل اهموي لبالا تحس اق
 سايقملاب اههمقو اهعرذ ةحاسمو اكن ضرالا حاسما
 حمو .بذك احاسيتو ام نالفو . مسا ةحاّسملا وا
 ىا بوقلا ةنوشيل هينبكر نطاب قرتحا اكنم حيلجرلا
 ١ نهدلا وا كلاب ةخم + ءاتلير تّكطصا|
/ 

 و.

 ٠ هيلع هذي 0
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 || اًتسح الوق هل لاق انالفو . ةنع رثالا لازا <يشلاو
 ةححام ةحعامو . اطزهإو اهرب دإو اببعت|لبالاو .هب ةعدخبل
 .ةحسم ىنعمب نهدلا واداكاب ةحكمتو .اًشغ لوفلا يف ةنبال

 يا هب ّسخيوهو . لسغا لابو .يثلا حت كلذكو
 ظ مح ةناكةعم <يشال يا عحمتتب الفو .واضنل وب كّربعي

 || ليسلا محتمإو .ةفاصتفاعيابتوا اق داصتاحتامتو .هيعارذ
 . عامجملا رينكلاو باّدكلاو لعاف مما عاملا * ا

 هي لبق هامداف ريعبلا ةركركف رط قفرملا باص اذإو
ُ 1 : 
 *زز ح يف كب رم اكعتام هب لبق ِهمدي مل نإو زاح
 عرذ ةحاسملا * خاوم ج ةطشاملاو عتاملا ثّنوم ةئاملا

 ماسجالاو حوط. لو طوطخما ري داقم نع هيف تحي مع

 ةليلج ةتعننمو .بتكلإو عبرملإو طخحنا نم اهردقي امو
 || «اهريغو نكاسملاري دقو يضارالا ةمسقو جارخمارمأ يف

 *ةحاسم ج ضرالا محي يذلإو ةغل ابدإل ل اعف حاسما

 ةباصا اًعرشو ردصم محلا + ةحايسلا ريثكلا ملا

 هيلع دعقُي سآلبلاو ةداجلا ححلإو .وضعلا لتبلا دبلا
 | سبي امل ل اقي ةنمو .نابهرلا بونك ر عش نم بوذلاو

 ل ا 1

 || ضرالاو حملا تتوم املا * وسمو ”حاسمأ

 ' الرا فارململا | لحرالا نا غل صخخ#اتباذ ةيوتسملا

 | |ةارملاو ةاحرلا ( "هو وهو ضرالاو سوماقلا قو )
 | | اقل او ةاروعلاو رح اهيدنل ام يتا إو اط صمخلال
 || اهحايس يف ةراّيسلاو ةزّولم اهني نوت ال يلا

 ظ رهاظ ىلع قبب فياخ رثإو ةّرلا حملا * ةباّدكلاو
 | نم ةحسم هيلع لاقي ةنمو.٠ هو مسجلا

 ىرمت لاق .ةنم رهاظرئاوا يش يا لازهوا لاج

 رةحالم نم ةححم يم هجو ىلع
 ايداب ناكول يزنملا بايثلا تحتو

 (ْط رشا ىراصنلا ضعت دبع هوعارلل| ةمنحم و ةوعحطإو

 [* نوراملاب فندملا ضيرملا هيف نوح مهنال مرارسا



 انين نرزم

 ىذوأ ةضيا وأ فازعلا نّرملا * نويفيرصتلا مانا هبخا ضّرعو ٠ هقرذب ىراقزم قزعيو قري رئاطلاوأ

 ةيقالوبلا ةزتمض وبا ىلقاءذيبلا نا ثول رعاشلا وق ةنمو .”ةرت وم ويف نال
 تف ذأقل نام بم نم ةعلقتإ ايف يضرع ٌنوقزَم مها يانا

 نيناه ليلا تدل اهب 0 ذيدفاط ,نيلمركلا شاجج

 * نم يب سيلو لاحاو ةقيرطلاو ةداعلا نزملإو | يا رقزيم 3 هللا مزمو . ةقزم ىنعم بولا 7

 ةئزم نبا لالبلل لاقيو .نّزملا نم ةعطقلا ةّئزملا اكلي ٍةكلم قزنو» دالبلا نم 0 ٠

 رعاشلا لاق .اهخم مجورخلا عوام قزتتو ٠ ودعلا يف ةقباس ةقزامم ةقزامو
 اًتاج اهتنزه نبا ناك

 رصنخ نم قفالا ىدل طييسف

 كدا كيا ةقزم ا قزم أ

 «ةرطأا يا. ةلزملا هللا لزنال ايا ةرطللا 0 ان هي 2 لاقي ٠ 17 ج همغو بوثلا نع

 تييكلأ لاق. َناَمَع ضرأ مضف تب نورا رابتعاب قزم تبون لاقيو . اًعطق يأ٠ كر راصفأ

 انوزكا :اهيمسا ع نازوركاف رليعس يفي دزا دزالا أمإو د وو بتل هايم + زيختص رئاظ ةقرلإ هئازجا

 ىلا ةينأ ع نا هركآ يا ٠ ةوورلل بلل كيعش وبأ وضو | أ نيلحش لجوبا ناك هنا |وهَعَز نميلا كلن ري

 لاقو. .رضم نموه لوقي٠. نناع ضرا فو نوزملا اهمسبلي نا كفناتو اًهيف داوعلا هركي يشعل اب اهقزووأ

 ريثدر ١ ناكو ل اق نيحآلللا نوزللب ف ىنعي ةديبع وبأ | ,لوعنم مسا ىّرملا « ملا هاجس ناك ةوباو“ هريغأ

 هلوقل رابه نب ساش بلو قرم: يعم ردصمو ْ
 , لكآر خ نكف الوكأم تكن اف ا

 1 ايل زكردأف ١ الاو ١

 يلزلا رسكب قلل ةبقل اما ليقو
 | يت اريذلل ما ىراسلاوتطس عاك كزم

 جزم اهامعم ةينايرس. سيدقنلا يف اهنولمعتسي
 مايقلل ٌنالفو . كّرحت زمزم * ةكوح ةزمزم ”هزمزم

 اوّرفتو اوشاحنا نالف ونبو . ضبم

 | افلم ةبرتلإو .ةيجو ةضا الف و  ا
 يذ دنع هئارو نم ةظكق واةلضف اًنالفو . هحدمانالفو

 | موي ي١١ نزم مى اذه لاقي .ًرفودعلا نمو .ناطلس

 | .ةلّضف انالفو. اهّذام ةبرتلا نرّرم *«ودعلا نم رارف

 اترسم ههجول ىشم لجرلا نّزعو . ةظّرقو ”هحدم اًديزو

 نالفو ٠ لضفت هباعصا ىلعو . نت رمالا ىلعو ٠ .بهذو

 لعاف مسا نزاملا * هدنع ام رثكار هظإو فّرظتو ىتعت

 ا 83 2 رر 0-0-2-0 5 رع -

 'و| ههجول ىفم انوزمو انز»م نرزمي لجرلا نزم

 ”ينزاملا نافع وبا مهم ةليبقوبا نزامو لهنلا ضيبو

 مالسالا لبقناع رت نيحّدام دزالا ل ناكباب نب | ا

 ذأ نب ةنيزم وهو رضم نم ةليبق ةنيزم * ةئس ةثاتسب
 ىلس يلا نب ريهز م.نم رضم نب سايلا نبا ةخياط نب

 رم مهلا ةيسنلاو ةقلعملا بحاص

 حزام ةهزام ةهزام * جزم اهم هِي هزم
 لل و . عشقنا ال الهزما باحسل | لهزما - لزم

 لهمزا بلق وهو . باذ

 مركو لع نم ةليضتلاو ماعلا ةيرلاو ةيِزاَا -وزم
 اهبزاتم ةليضف يا . ةّيزمو ةيزام نالفل لاقي.ةءاجت
 يف رةيزمو ةيزام وذ وهو . لعف ةنم ىتبي الو . وريغ نع
 ايازمو تايزام ج ةليضف وذ يلا فرشلاو بسحا |

 اياطعو ةيظعك

 ارم «ربكت ( اي ) اًيزم يِزِه لجرلا ىزم
 0 انلافم يل٠ ٍَ زام ينع دق د ةيزت

 + ةاّرم ةاضتلا رثكأ لاقي . زام هدرفم ةربابجلا ارا
 ا اس ديس

 اظيإو عا وصم ا اسي لجرلا 1
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 ةازمو ةحزام هحزامو . ميجلاب جرم باوصلا وارأ
 جركل * ابعادت احزامتو . ةثَّرع رركلا حزمإو . ةيعاد

 لبنسلاو ر دصم

 ]اهيل عاكلا ين يرش دوك تدم
 اذرفلفإب ماعلا اذه ف ا

 عيَص نب ىسيع ىسوم يبأ عابتا ة ير ادم رت

 4 نارفلا لثمىلع نورداق سانلا لاق. رادزملا

 مزال نم لاقو همدقب لئافلا رثكو ةغالبو أمظن ةنم

 7 1ك نيف: انكر كري الزر هن كرو ال داك ناظلملا

 تافيرعت . ضيا رفاك ةيؤرل ابو ل اعالا قلخي
 .ةطاق انذار: ىو فلل ناس ورك ردك وو

 ![قضْرَقْلا َنْولَكِطَو اًقِيفر اديَخا يعاد ان ةمنل ظل اًديزو
 اللقا ةعمايرت ىاللا نمو“ 3 هيف عدب : ةبرقلاو

 ع مكتسا رمثشإو .اريزم راص ةراَزم د لير رزمو

 ةصصقو هرصق نوللا رّرَمو اهرزم ىنعمي ةبرقلا رزمأ'

 رمح فصي ومالا عنا وف ةبرشأو ١ ًاليلق 4 ةرارقو

 رزمنلاو وسحلا دعب نوكت

 ٍركَسلا ريصع ل هيف يق

 نفسلا تاحا هب نمايتي برغملا رحب رئاط روزاملا
 ضيا |وارراذاف لحال ةظرعلا 10

 هب دهب .دوع ةماعلا دنع“ اطل ازعل نق ٌْ

 ينمبو رازوملاب 4 هرمش 1 ىخرتسا اذا ةبادلا لبح

 ذب | «ريزإوم جرازوملاب ' هدش يا لبح ا رزوم لوقي ًالعف ةنم

 ذيبنو قتحالا راو .فيرظلا لجرلاو ردصم رْركل
 ميركوه لاقي . لصالاو ٍةطنحلا وا ريعشلاو ٍةَمّذلاْ

 ديدشلاو فيرظلا لجرلا رمل د لالا يا.رّزملا

 رزمألا *# لا افاو لأ لم زاَمأ ج ذفانلا بلفلا

 رك رزم حج ةارزم ىتالاو د 37 0 ليضفت مساأ

 ةمجمملا ل اذل اب م نو «رذاملا نوي رمل
 سا سال ع 1-1 2 3

 راص ةزاَرم ره لجرلا زمو. 2 هرم 0

 ظ 000 وايثملارخآو ودَعلا لّواوه وا عرساا

 [ةنسو» 7-1 ةرالكلا ثديي رعطو ردصم ةزاركلا| |

 | ةيودبلا هتماقم نم ّيريرحلا لوق
 | ةّوفت ساك نا نم يلاباال

 0 لاوس نف ةوالخ ام الو تع

 اان عاام دم ا

 لاقي . ةَّراَركا ةمعط امو معطلا ةذيذللا رمخما رخو

 رْدَقلاَرملاو ضماخ إو وامل ني يا "زم نآمرو بارش
 لكلا زَركا * لضف يا كيلع ّرم هلو . لضنلاو
 || زرم هيفو .لهم يام ىلع ةلسفا | لاقي. 0

 |ىآ ملا ةذيذللا رمن الاب 3 دابا * ةرث

 ا |* مغدأفإ نيعلا 2 ها ىو جار باور 0

 | ينعي . ناتزملاو ةرملا مرح ال ثيدحلا فو. ةصملا ةّركلا
 ا ملفا يدلل رمت ايا ٍةَركو :عاضرلا ف
 ىثعالا لاق .ناسللا اهعذلل كلذب

 اكتم: ناحيزلا بضق ميتعزان

 لضخ مقفإرا هرم و

 00011 دال فكوما ةرازو ناسكل اب ةزم لاقيالو
 ريِزعو .بعصلاو ليلتلاو لضانلا ريكا  ةضومح

 زم ج ه1 رم ىثنالاو بعصلا ُرَمَأْلا * عابتا ٌرْيزَم
 | ةعزمو اعْرَم عّرِي سرفلاو يبظلاو ريعبلا عزم

 مث ةعطقي ةناكوعباصاب ةقفن نطنلإو
 1 ُةَقَّرف ل ”ةغرم قعفبنطقلا حرم «كلاذب

 متيدحلا يفوت . عطني يأ ظيغ عرب وهو عزم عواطم

 مامتلا ْئعَرللا# عمو عزم ج منلا نم ةعطفلاو وا مسدلا نر دابر هاج ينم ايا *“ رم ناك مظلإو ا

 * تدعابت اًزامت ةينلا هب تزامتو .ةصصخ ارز بارشلا|

 ليبقو. .عزم ةفنأ نا خلا ليَ ىتح اذيدش اًبضغ بضغ

 ةعاّرملا ب هومستقأ مند اي 1 ايعرمأا عمرتب باوصلا

 نم ةكبيلا ةعّرملا * ذفنتلا عاملا د ءيغلا ةطاقس

 ٠ عم ج قرخملا نرم ةَقزِلا لثم نطنلإو شبرلا
 ةنم ةنعنلا وا محلا نم ةعطقلا علو اًضا هيما

 ' ١ طوال! ةضزطللاو وانما اهب قضي ةمحا

 . ةقشو 4 ةقرخ ةّقزمو اقْرَم ةقزي بولا قّرم

 اتا



 : بامعلا يرلإو ْ 1

 | طوسب يرجنا نم هدنعام جرفتسا سرفلإو . هجرخت# ||
 ىّرمو:ةبرض رطرساثام اًنالفؤ! ةدحالسل

 ٠ اهرجتو دعوا هديب ضرالا مدي لعج سرفلا

 ”ةعزانو ادا 2 رهو ة ةاراع مارام »أ مظوار كا

 | ليق . لئاقلل اًرويغصتو لوقلل انييزت هلوق كيس نعطوأ|
 وو ذاف لل ادجما الخ اضارتعا الا هر زال نوقولالو

 ىو .اهنبل رد ةةرما ةقانلا ترمإو .اًضارتعإو ادت |
 . كلش هبف ىراقو .الداجت ايران ايراقتو . نين ارت هيأ |
 .هبف كلش ءيثلا يفو .هجرختسا ةكرتما «يثلا ىرتمإوأ |
 اهانعم ةّينايرس ةظنل رام * ةتودتسا باححلا جرلإوأ |

 *يثلإو .ةلسرا ةريغو مدلاو .ةتّردتسا

 دقو ترم ةتلؤمو .سيدق ىنعب لمعتسا دقو ديس |
 ةفاضم رام يف يرام ملوقو ٠ ترم يف تركذأ ا

 | مسا هيلا فيذخت' هي راما * يديس يا ملكملا هاي ىلا[

 ةيرامو ٠ يراملا دلولا ثتاذ ةرتبلا كثندبلل لعاف |

 انيد انتام اهطرق يف ناكل يق رلاظ وأ مقرا تنب ظ

 يتضيبك ناتّرد وا رانيد فلا نيعبراب موف ردوجوأ| |
 :هذخ لفتم ديثكلا اللا عدلا طق اهم رب ل ةماج آ

 ةرقبلا دلو ياما * لاح لكّع يا ةيرام ٍطرْشب ولو
 طوطخ هل زيغص ةلاسكو ةيرام تالا ضسالا نسل
 اطنلا دئاصو: طل دخلا فوصلا نم يقاسلل رازإو ةاسرم ْ

 يرام ثوم ةيراملا ١ نيتدكأللا ىلا ْيَلَح بونو

 ةيرإو ةيرملا * ةقابلا هاضيبلا ةأرملإو ةكسلملا ةاطقلاو
 م تلح امو +: يرجلا نم. نسرفلا لنا را
 سيلو ليق.ةقانلا ةيئرم تذخا لاقي ٠ يكب ةقانلا

 |١ ةيرف ل اقيلَدَيماو ٌكلشلا اًضيا ةيرلاو رسكلا الا د |
 * لَدج يا ...ةيرماوبض انواع الإ ا

 ىلع ٌردت يه اط دلوالوا نبللا ةريثكأا ةقانلا د يرملا

 . ايارم ج نيللاب ديو هل يذلا قريلاو حلا
 ذا ىو ها لاككمو را عمج ضيا اَياَرلِإَو
 تعج يتلا ةقانلا يِريمملا * زيملا اولصا ايِرَ

 ثلا ةي ا :مقتسم يأ. ريمرمأو .اهحر يف لحنا
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 ٌيراملا دلولا تاذ

 مير يف تركذ هآسلا نم عَيْرا - مرم
 ةراوم ل. ةعقتزلا اهانهم ةكايرلم .ةارما نلغ ١ ميرمو

 باي يف ركذو تابن ميرم روخو .تاميرم جرجيلا| ن
 حالطصا نهوهو.مرموبايضافلا نوعل لاقيو . هابلا
 هتماقم ىرم ٌيربرحلا لوق ةنمو ٠ نيثدحلا ضعب

 أرما يتاي نمل لاقي ليقو ٠ رم ابا اي ميم ةيردنكسالا
 تاج دنل ميرماي برم ةروس يف ولاق 57 مرماي اًيِع

 ايرف نيش

 ةلفلخ اجار اًيْرَم جرم 1 تارغلا جّرم
 دعب ٌرفصا لبنسلا جّرم * شي نالف ىلع انالفو هب
 ةرخاف ةجنزاعا ةجراعو انيس ءاظعا الجر رطل
 جاريا * طلتخا هب جزتماو .ادل انت اج زامو ةطل اخو

 ا نمو بارشلا ةيح.ةالاكه بأ جزمي امور دصم

 ريخملا جاّرمو . ةجزما 70 هيلع تكواخ

 جاَرِلا تاغررعنلا يف لاقو .اهعطال اهحير ياو اك

 ةفّرصتم رصانع لعانت ىرم لصد ةبباشتم ه1

 كم روس اند لك هوه نكت ع ةيلاز ا ةاركنالا

 هب 5 ليق . لسعلاو ثلا زوللا جْرلاو جّرملا *رخخآلا
 بكرملإو :جركلا ىلا ةيسن ٌِحَرَللا + بارشل اب طخ هنال

 هلت ةلزنم ةنم ىفانلا هزجلا لّزن ام ةاحنلا دنع رمل

 جوزمملا رخل تومرضحو َكبلعبكاهلبق ام ثدنألا

 ما برعم ُفخحلا جرو * تملا زوللاو

 جازتمالا خلل دكطاو. .ةجزاومو جزاوم ج ةيسرافل اب | نم

 ىت رمقلا تارظنو .رمفلارظن نيمجتلا 5
 رنجلا لها دنعو٠ تاجاّرمو تاجزاممو ثاجازتم

 مسا فورح عم يولطلا مسأ فورح تت ةرابع

 ضيا اًجازتمإو اًجاَرِم سيو . بل اطلا

 . دج د لزهو بعد أحرم حزم لجرلا حز ص

 هن ازملا قاقتشا لبق ةَاَراو حارملا مسالاو ”حزامومف

 نع فشلا اي ةيشلا تدحز نم | <

 مركلاو, و علا حرم + ديعب وهو قحاوا دج دجلا

 لا



 يرد رع

 ةباص يا هجولا نّريمل ةنإو . لاعا | .بلص رءالا ىلع ةهجوو 3 ! هدو رةبالص
 ىا لكلا نم تلخ اًهَرَم هَرت ةنيع تهرم ..|اَنرم ةريعبو .ةموادو هدانعا ةَناَرمو انور يشثلا ىلعوأ|

 ظ دائونلا هرم لجر* اهنيلاح تّضيبا و ١ هكرتل تدسف | .هب 00000 انح نموت لوق لفسا نفدأ|

 | او ةلعاطلاختالا ضايبلا .ةهركلا + هايتس يا | ضرالا/اهيؤ. ة:2 *يفلاا نوما ا ةنما وذ وو دعا لكو
 || هآمّرم ىثالإو هركاوذ هّرمألا * هايسلا هلم اهيف عيدج | ةماعلإو ٠ هدّوعو 5 رلطااةافو اهي

 الل ةادتوا ةامرم كيعو هاضإو# ملا لجر لاقي |! لمعسي اما لاوا هلئاقتسا ي)'ةوضَو ءاعؤل| نوم 0 ظ
 ةيرعملا هتماقم نم هلوقب ةرورضلل يريرحا | نكت لو *نال اهنا لرهظ اناردو ثراه ةقانلا تتراموأ|

 يديو هنهرل رم نيعلإو اهيلعز كيوتح جلال يب 7 راهتلا اهبارضرثكي ياا
 | علا نأ نع رصقن |لعو٠ فّرظتو لضنت لجرلا نر 0 ْ
 |( ةلمجلاب بارس باوصلا ليقو ) بارشو. ةئرم ج | + اهبل عطتتا ةقانلا تنراتو . دّوعتو بردت ءيشلا ||

 | الكر ١ ةكزرلا نم ومو تر هطل انصال: ىلإ: | نهو :ةنما نال اماوا:ةقزطإو!تفنالاو لقاف مسا نراملا

 نيعلا خرلا نم نال ام ضيا نراملاو ٠ نراّوم ج هتبصق نودأ

 ةاود وهو مَهْرَا هباع عضو ةمهرم رجلا "هرم ري  |سردق مسا نورام * ندل بلص يا نرام ”شروأ

 ظ طيلغتو ٠ ممارم 0600 هر ركذو تاحارجلل ب بكرم ظ ةنموأ# ةنراّومو كولو وز ”ينورام هيلا ةبسنلا» ظ

 ريغ ةليلعتو عضوملا اذه هي ٌيرهوهلل يدابازورينلا | ةسينكلا بهذم ىلع ىراصنلا ند ةنئاطل ةنراوملا|

 ةسفن اميف ضقان دقو . نيديدس | نالف نروم لاقي 4 و نانبلب 5 ةينامورلا ظ

 رانلا يروب قار قيقر ضيبأ رخخ ورمل 70 |ةناّرملا 3 مةالخأب 5 ةنراوملا عبتا يأ نرومتو

 05 قو فالغالا:هتم لكم ةرابا بلصا دا كراع ممل نا ةفاثعاول نوادر دعنا

 ىرملاو .ةوْرَم ةدحاولا ناّرصلاب فّرعبو ابم يدي اهنلكا ال الخ ىليل راد اي
 ىْرَم اهدحال لاقي ناسارخي نادلب ِناَوْرلاو :لبج|  انيدلا فرعت ىتح ةنارملا الا

 ادْوُرَم اًضيا اهيف لاقي ذْوَرَوْرَم رخاللو نااكلتلا يالَسو يفوقو ةراكب يا ةداعلإو نورملا دارا لاقيو
 | ةبسنلإو ذوُرلا وْرَم ل اقيف ماللاو فلالا لخدت دقو | ةندللا ةبلصلا حامرلا ناي اس ينس رم

 ظ ع ىلع ياز 1 يزَورَم يسانالا يف :ىلوالا نا | ةدصيا نزلا وو اق زيك ذرضو هت هذان

 ظ خ دقو هارلا نوكسب ٌيوُرَم بوثلا ةبسنو سايق بناجلاو هارذلاو نّلملا ميدالاو بايثلا نم ُبرضرأ
 ا[قارعلاب دلب ىلا ةبوسنم ةيوزملا بايثلا ليقو .ءيئَرَمك دلل هدافلاو ةقورللا 35 نرملإو :ةاطعلإو هكا

 يذوُرورم اهيظنل ىلع ةينافلا ىلا ةبسنلإو تارفلا ط غىلع ل اقيو . لاح يا ينم كلذ لاز ام لاقي . لاحاوأ

 اذاف نيحايرلا عاونال سنج مسا اضياو ركلإو ٠ يِذْوُرمَو | ٠ مقالخا توتسا اذا كلاذو ردحإو نِرم ىلع مث وفلل

 ورا *« ور ةدحاولا نوحامرملا هب قيرأ ىلطا | طسو ناتيشخ نَركاو ال امتلإو بذحلا ضنا نركإو
 ”يورم 4 هيلا ةبسنلا 00 م ةدحإو | ىنبو: ا انيره وبا با * روطانلا اههيلع ماني ع

 كورلا ج اهيف ءيث ال ضرالا ةاَرْوَر 1 | ةماعلا انسعل نيت هيما *« ةريحلا كا 0 انيرم
 اهنيعب ضرا ةاَرْوَرمو: يراَركإو كايرو درو نيرو ٠ اهيف بصع عردلا م مالا نرد
 أ عر ا ( ل «رانرم | اهيريةقانلاىّرم |يف ةيلط طلا هب نرمي ام نيسّردملا دنعو نرد رددم

 الر“



 5 1 اللا 5 ء هم * ةنموخرلا لئاسلا رواة دكار غول تابنلا ةيثكلاوا|

 هدرفم لبنا افسو ردصم قيد 4 ةنم صا يوناو ةريثكلا وا ةضو هزلاو م ةر ا ةعارللا د نادل

 وش قرم ”هدرفم لبنسلا افس قاَرمألا * قرم . غرم ج ةآغرم ىثنالاو لئاذرلا يف غرمملا سلا

 غوبصملا قّرمْلاو . ليخلا نم نّوسل | يس ذخا اذلا >> ترب هل وتعال نيكل نركال رمل |

 هيف خّروتل عضوملا هانز غّرممو ظ
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 قفر يف 0 ةقفرم ذخا : قذرين - قؤرم

 | جرخو |هيف دفن اقْورم قرع ةيمرلا نم موس |قّرم

 قرم لبق ةنمو . هلخدم ريغ نم يارخالا بناجملا نمأ |
 قرم وهف ةلالضوا ةعادبب ةنم جرخ يا نيدلا نم ْ

 | قرماك نيدلا نم نوقرب جراوخلا ركذو كني دقاق
 | لايقب'ترما .”يلع تيدح دور بيسرلا نما مالا
 يا نالف قرم لوقل ةماعلإو .جراوملا يا نيقراملا

 لجرلا قرمو .رموارخآ بناج ىلا بناج 0 * ارم راص يا .هيثلا رمرم لوقث ةماعلإو .٠ ضرالا هجو

 ريصي يذلإو ينغملا 00 نارنعزلاب وأ قب رحاب

 م نوبع أم .اك هيلا دبزلا ن ٠ نبللا قوف

 قرا ظفاح ُهانعمو . ةيسرافل برادو ةّيبرعلاب قّرم نم
 نوب أملا رسكف تغب كرا - كرم

 ةيماع.ةمداخو حابطلا يناث نوما

 ا يقم هيرو لسور ا لكلا جن

 ةماعلاو. او ٠ جرجرتو ردها ةيراجلا 0 .رام لمرلا سر ٠ . اًوطعم 4 ةفوص فتن داجإو. ردنلا َقَرم رثكأ اكرم

 اَكَرَم قرم ةلخنلا تقرمو .ةلجتل اب هب ةنعط مرايا
 تراصف تدسف ةضيبلاو . ةرثكلا دعب اهلج تضننأ|

 قرالارثكار دنلا قرمإو - تع اًقيروت لجرلا قّرم+ هلم
 520 ناح دلجل]و . ةتروع ىدبا لجرلاو . هيف

 قرم ىنعب ل ادبالا ىلع قرمو ةيمرلا نم مهسلا قرف
 ىت> وزغلا لما يأ .قِرحني ب ورغلا َديَوَر لكلا ةنمو

 معانلإو لطابلا رماَرلا *# شنو مذا قي ليحتل

 رامزملا *رر م يفركذو رم نب رمارمو . هعرملا

 ةرامرملا * ةيقرملا معانلاو هل شال ءاملا ريفكلا ناسرلا

 برضوا ماخرلا رصْرملا * ةجارجرلا ةمعانلا ةيراجما
 بايث عيطقت نم برضو ةآنص ٌدشإو بلصاةنم |
 + ةترللا عانلإو هل مثال ءاملا ريثكلا نامرلاو ةآشلا

 ةعارلا ينال وعلا ةريتكلا يمول وخل ناك طلبخ و رعت ناك ارا نادل .دلولا جرف
 ةاعيرش قدم *يشلا قرتماو . كلذ تل اقف وزغلا

 طقرالا ديمح لاق .قاّرم ج لعاف مسا قرامل
 نيرصملا لما اولا

 نمل صوصلو َناِع طقس

 نيِدلا نع مجورخ جراو#لاو قراملا ثنو ةقراخا|

 | نم ةنعت اللي ا 0 كتابا ا

 ةجارجرلا |
 ر

 ةيهادلا تي رم وم

 ملا ةحئارك ةنحئارو ةّيبغز ضيب نابضق داَرامرملا

 قانعالا نم ليوطلاو سلمالاو ةيهادلا سْيرمْرملا
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 يا نسي رمرم ةيهادو:امسش تبتنال ضرإو بلغ

 د دش

 ندكركلا سيمرملا

 نال انورمو ةتورمو ةنأرم نرمي يثشلا نّرم



 22 ظرم

 هر | ةلملل ال اير طر لجزلا طرقو :ةلفانلو يأ

 اا كال افيد ةلطرع لعل ورمل | + طبخ هكدفل هيكرمت .كودلإؤ م هيه رعشلا اطر
 ةضرعو .هب ةفقل هريغو نيطلاب انالفو ..داسف يف الإ | ٌرعشلا طرمإو . ةّخدخو هرعش ظّرم ةطرام ةطرامو |[
 لب انالفرطملاو: أو .هيف عقو ”طريم يف .اهرسب طقس ةلخفل او. طّروي نال ناح

 ارشو: ةنيرتكا 0 هعّرع نهدل اب ةساز حرم يه 2 تعرسا ةقاثلإو ل اهتداتعمو
 هر

 باب نم) عّري عرمو عّرمي عرمو يداولا عّرمو» ؛ةلجر | ”تاحتو طقاشت رعشلا طرت: ظاّرممو . ظرمم
 *الكلا زرثكب بصخاوا الكا أ ةعاّرمأ م 9 يلو نءيرعشلا طرمإو .ةعجوا ةسانخا «يثشلا طرتمإوأ

 اون 5 4 الخان ةنمو٠ 3 ىنعمب بالا و يلف ا ايم ةاثلا تيلقف ظرتما ةلصاو 00 ا

 0 1نالفو. ا | كارم انك ظ رمل ا راجرسلا رخل 0

 0 صا فاسد: تلج لا ةنمو 2 ار ىلع ةآرملا هيبقلت ارو 4 ززتوي ب زخوأ .فوص ا

 55 0 6 وي هب ىحر ةلونيفلا ةدار عردلا يفف اهابوت ماست

 ٍنطبوبأ ةعرام 1 دالبلا يف عرفاو. عمرت ةقإو لبع اهفدر نآوافلا طرا يفو

 عِرْلا # مثلا عاما * عراَتلا ةموقو ٠ كلم ناكو ياهلا ن قمطتلاب .طوزم ج عراقن يا .ماست ةلوق
 ال اهلل . مثلا ةعْرأا+َعْزَلا بلطي يذلا ا طارما حاط 1 ”ممس لاقي. هر

 000 نان عّرم ج جاردلا ويدي رئاط ا * عيجملا 6 طاج نرمو طارمإو طاّرملا عمج - طرملاوا

 | مدح مالا + نامإو نيإو نيع لغم عارمأو عرمأ ج قون وه ىت يمحالا لات دعلا نم 2 طل

 0 . ةبصتخلا يضارالا ابببرتل ا فصل لاقو اش بيرقتلا |

 زعر يف تركذ 4 ةتاوخإو ٌرعرملا بزعرم ... | نم ةقفنعلا فنتكأ ام ام نأَو اطر ا*قاربا دلو طرا

 غّرمو .بشعلا تلك اغْرم غَرمت ةمياسلا تغرم نيب امو ماهسلا نم هيلع شيرال ام طْيِرَملا + اهيبناج

 د سفر . ماغللاب ىعر ريعبلاو .هيف ماقا بش دعلا يف | 20 ناطيِرملاو غسرلا نم نادرتلا م 5 فلا |

 اردتم 7 ايلا رووادلا 1 عربا مسيل ميسوم نا لطي 5 3

 اة لغم 1 ىتح مدام 0 .لطج أ ةنمو . حاصلا اههيلع نا ةقيقر ةداج

 ةرالفو. 50 5 بارتلا يف ةبانلا تعتوا| (ناذالاب 2 عقر: دقو ةروذحم 0 ٍَرع تثيذدحا|>|

 ؛ةيف نم باعللا نشر نإويحلإو . هدب رعجو نم ىّولت [ادعنا ١ ةعيرالاو :كذاطيرم ٌعَشنت نا تيشخ اما|

 :ددرترمالا يف ٌنالفو 3 ولا فجرا لاطا لالا . طبالاو كلذ قوف ةلبسلإو لسا ةنشلا نم يرع ام
 باوصلا وا ) غبص ديزو . ثيلتو كَم نالف ىلعو ناذللا لجرلا ةناع ابناجو ِناَواَطْرِلا ناوي و
 لعاف مسا غراما *قلتلجر او. ناهدالاب ةسنن (عنص بجاحنإو د نك رعش فينا امر 05

 ضيا ةعاجلو: ةبادلا غّروتم ةغاَر كل غاَرلا دى دحالاو ا 2 رمو 0 ج ةاطْرم ف"الاق اقيع نيعلإو

 |« ازا يل١لاام ةَعارموهو . ةلوحل ١ عنمت ال. ناتالا | شيرال ام ماهسلا نمو ٌصللإو رعشلا فتتنملا بئذلإو
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 رجل ىف

 ىلا 2 ني يرمون لع تكا ا

 ٌكدحا ءيشل اب سّرتو .وعَنلإو ةَركَبْلا نيب ةبشناوا 0 ا

 ٌكدحا ءيشل اب ترحل سرتمإو . اوبر اضن اوسزافو ١
 سكتو ناتسراملا *تّجال تاموصخملا يف نسل ا

 كو ةييافلاب ااتيزات برعم . ىضرملا راد ةارلا

 مل ليقو .عضوم يأ ناتسو ضيرم يا رامي نم كرم
 ىديضك ولا ريا * تانأتمرام ج مدنا مالكلا يف عمي

 ةلوازللاو نيحأملا نه يا ساّرملا لبس وهو. نراه

 ىذ يأ ف اًرموذ لغو .سأرالا بعص هدض ٍفو

 لو .ةغل ابدلل ل مف سارا * ةّدشلا ةَساَركلا + دش
 ساس ةليلو ..نسارللا تنومه (ةسارملا فنيا ودان

 دع ةيعتدو ةديدش يع“ .ريسلا ةيئاد هليعل يا ةماسأ

 ا 0 5 3 .وعقلاو كيا د نيب بشان ||
 لبحا ول * م,ةالخأ كوُدَنا اذا كلذو دح ْ

 'سارمإو سّرم ج لل ابحلا نم قدام النص ايلا

 تيقزال * ةبانطا بكرملا سارمإو . سّرم عج هذهو

 سيِركا خوعقلا نيبو انيقة صن لاك
 ٌيللاوأ سورمملارمهلاو ديرثلا

 ْ سر, ٍفِريكذ ناتسراملا
 جسرادرالا كتَساَرَكا

 |[ هوصتعو ٠ .ةشدخ اَشْرَم ةشِرِم ةهجو شرم ١ ا

 | يثلا شرتما * مالكلاب هاذا انالفو .هعباصا فارظأ
 ل ! ايعلو ٠ ةيلبخا ردي سل : ا

 أ ينأ ١ ضرالاور دصم شرا * د رص ةوح يأ. ةعارمأ

 نير كلاناكرطلا نا ضار اهيملرلل
 | ضرالاو نإويحلا لكن م روقعلا اشر * شوُرم أ
 | ج ةاشرم ىننالاو ريرشلا شرمألا + بشعلا وكلا

 ظ ليلقلا رطملا نم شيرت ع |
 او | ٠عباصالاب هزغاضرم صرع ةضويدتلا 0

 هدصالا لاق. ضرامالو لوزه سبل

 طرم

 رشفلا صر * قبس اصّرم صَرِو لجرلا صرعو
 ةعيرسلا ةقالا صورا «ر اكلت نع

 ةيعيبط تللظا اًضْرمو اًضرَم ضّرِي ناوبحلا ضرم
 نضنرَمو ضرمومف . اطادنعإو اهئافص دعب تبرطضإو

 يا ماعطلاو .٠ . ديف عج رمالا ينو .ةنهو ةضّرم#ٌضرامو

 لّتكتو يضرم يف هيلع مايقلا نسحا اًنالفو هارد ربل
 براق لجرلاو .اضيرم هلعج ىلاعتهللا ةضرمإو. هتإو أدب
 رعاشلا لاق.هيأر يف ةباصالا | .

 كزح بيشلا ك اذ تحت نكلو

 اباصاوا ضرما نظام اذا

 هلام يف عقو نالفو ٠ ضرم اذ راص ديز ضرمأو
 قضوعو .اهيمنح ةنانك)و . اًضِنرَم' هدجو !اًنالدو .ةهاعلا

 هوم ىرا نالف ضرامتو . هرما يف فعض لجرلا

 ضررا *اهكيبم راغلل آد ضاّرملا *« هب سلو ضرملا
 دعب اهبارطضإو ةعيبطلا مالظإو جازملا داسف ضر

 عبطلا نع ةجراخةلاح وه ليقو .اهادنعإو ابئافص
 نع 0 الاعب مااتالا نإ افعل ع 2 عاج ادواَع

 صخب ءأ هارلا نوكسب ضرر |ليقو .ةكصل ةحصا ةلباقيو ٠ ضرملا

 جرخ ام لك ضرما لد مجاب اهو سفنلاب
 5 كلش لوا هل طاوب 0 ادع نكقاهنالاب

 يع

 اًضْرَم ضر ضّرمو. 0 ناصننو ةهظوا
 ةنمو . ل اعتسالا ةليلق ةغل يرام وهف رصن باب نم

 يبا ىلع كارب

 ضر لإ لاقف عرس مهولق هيس هآلعلا نبورمعا
 لمرات: كرو: .تضارما ج نوكسلاب يا مالغاي|<

 .ىضارمو ىضرم ج ضرم هب نم ضيرملا * ضار ًح
 ةضيرملا * هبوار لبق نيياصع يأ ضيرم * لوقو |

 رو“ روتف اهيف يأ ةضيرم نيعو .ضيرملا تنم |

 ضاّرمملا * لاخلا ةفيعض يل ةضيرم ُضراو ّن سمو

 ماقسملا

 بند ةفنن 0 ربنا ايل

١1 1/ 



 دوم

١ | 

 | ةآرفصلا فو نديلا طالخا نم طاخىلع ءابطالا دنع
 اهّدشا اهنال هادوسلا ىلعو طالخالا ىوقا اهنال
 اذكو ةّيعيبطلا ريغلا هارفصلا يش 8 ةارغصلا ةّرملإو

 ْ 5| هيلو .ليربج بقل ةرموذو. وار جةكدوسلا را

 ان و سايق ريغىلع ريا رع 00 م 00000

 ةدلا , نانماو .رارمإو ثم ج ةلقبدا ةرجثو جيلا
 ةينكةرم وبإو ٠ نيترملا ةنم يقل لاقي. ٠ مظعلا رمالاو
 ١ رهظ يذلا يدا يشا١ نال هب 52 سلبا

 ايس اونوكي تلا شرق ىلا راشاف هتروص يس سيلبا|

 لقا ةرم نب مار مو م يابا تكي ناك ني ٍنلا ىلع ادحاوأ
 | يذلا قت ةماعلإو را +كيرعلا لمذا عضو نم ظ
 دنعو خعاكلا سانلا متو رما ىلا ةبسن ةناكوي مد مد

 قيقد نم ذختلا هدوجإو ةعدقلا ةيودالا نم ءابطالا |

 | فطل امو اهيف <يشال ضرإو ةيزعلا ريرلا «ريعشلا|

 ٌديِرَم لجرو .رئارم ج ل ابحلا نم ةلتف دتشإو ل اطوأ

 ةكريزرملا + وك يا كرم ثم|وهّرموذ وق يا
 ةيعانلا ةيراجلإو هب جريل ف نوكي دوسا يح
 لقفلا ديدشلا لبحاو لبا ة ةقاط ةَريِركا + ةجارجرلا

 .رئارم ج ةيزعلاو سفنلا ةز ةزعو 553 ةدلا ليوطلا وا |

 .ريقاقعلا نم ةرارملا ةعبط ناكام ءابطالا دنع رئارملاو
 بتاشعالا نم ةنولكاي لوناك أم دوهيلا دنع رئارللاوأ

 لاقي . ليضفت 05 رمال * جصفلا فورخ عم ةّرملا|
 ةمذ قو|و ةنمار 0 محا يأ نالفنم انفع يما رالف

 انيك دافعا كرد نة ارماف تلاق٠. يرسل

 تق ثلا ايف 5 عشت نيراصملا اضياث 2 |

 :هافثلاو ربصلا وا مرطأو رقفلا نار 2 <قالاكا

 عمجلا ةغيصب َنْيرمألاو ىثملا ةغيصب نّيّرمألا ةنم قلو
 ووزللاو كي ؟رينفلل رمل . مظعلا رمالاو ّرغلا يا

 نكمبيف ةبعصلا ةركبلا لّثغعي يذلإو ل عاف مسا ذو كاوأ

 اذا هُرَتاَتا ضرالا يف هيمدق دوب ماهذا |

 لكي .عشامف لابنلل كولو .ةدم تالفالا د |

 ةئازفو كارلا ةاطالكبل قوز تفس تا دوما
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 كرش .ةنم لانو

 نيرع

 رق -

 ةروس سيف لوقو. لعاف مسا ٌريتسْمو .ةّئلمم يا ةَرْوُرمم
 .لطاب بهاذ وا. وق ”كحم يا ٌرمتسم ربو رمقلا ٠
 مارع 1 3 ل 5 نحل ِ وو

 روديال قيام ل 0 ايف

 ٌرمتسلاديعبوه لوقو ٠ ٠ لوعفم ماس .ربشلا يف

 ْ ديتنإو ٠ كلم 3 ليلي ال ةموصخلا ف ئوق هنا يأ

| 
ْ 

 كينع -

 رملا دبعب يولأ يفت دجو

 | ٌرشوريخ نم تلح ام ليحا

 1 أأاقيفر عباصالا فارطاب ةعرع ارم ةززع ع
 ْ |ةناشو داك انفو 1 ةضدقم عجوأ اذاق رعجاوم ريغ

 أم كلنيع نم ل زرما لاقي .ةعطق يشلاو. ديل اب ةيرضوا
 زرماو :ةسرام راع ةزرام تعيس 5

 ولام 6 .ةلام ةنع لزع

 ١ ناتررلو ةّرملا ةَررملا *ةنم لان ةزرَمو ٌةَررم
 0 نذالا نم نيتيملا قوف ناتكانلا

 ظ زرعت : لجر * ةعطنلا ةزرملاو ةزرملاو ٠نابقعل اكرث ءانو

 | ريدق يي .زرمتو

 ْ ترك ةبزرملاو' يناير نارا كسرزرم

 ْ 2 رار ٍِق

 برعم سمس اب فرعيو شوق درملا شون

 شوكنزرم |
 دا يس و زم سلا لح

 اهحم ليدنملاب هديو . اب غرم ةعبصا يصلاو .اهيبناج

 «ةيئازجا للتت ىتح ديلاب ةثرمو ةعقنهأللا يف رمتلاو

 اهنيب اهلبح بشني ناك اسّرم سرع ةركبلا تشسرمو

 * ةروما تكبترا يا 00 وعَتلا نيبو
 اونو بانيو هناي غنر ام
 ةيرتلقلا نب ديزي لاق

 .ةجاحريدقن دنع ينولسرا اذا

 سسراملا م تنك اهيف سراما

 ٠ هيف عرشو هاناعو هل



 نبررم

 ببطو نارنعزلا اضيا شوف داو .ةشوق درم ةدحاولا
 . داوسلاو ةريحلا ىلا برضي اهطشم يف ةأرملا ةلعجتا||
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 نذالا نيل يا شوق درم ”لجزو أ

 ةليعي ام مكحت ل ةلدرم لجرلا َلدرم

 ةثرم اذرم هذرع زبخا ذّرم
 0 52 ا | ا
 ٠بهذو زاج اريمو ارؤّرمو ارم رو لجرلا ّرم ظ

 3 5 6 . ٠

 تررم ُ هيوبيس لاق :هيلعزاج هيلعو هبّرمو هّرمو

 كش رع ”هرعب ٌرفو ةنم برقي ناكك قوحل هنأ ديزب|(|

 اهاشغت الف فارعالا ةروس يفو . لبحلا يا .ّدكا هيلعأ|

 .ضرالا| هب ا تّرهتسا يا . هنراكوف اًنينخ المح تامحأ | ١

 جارل ازال ةيللا هيلع تبلغ لوهيملا 00

 رصن باب نم ) ةَراَرَم رمي ّنِي هيثلا ٌرمو :ركَذيُس
 ىلع احد اريرق ُهرَّرم*الح ٌدض يل .اًرم راص ( ملعوأ

 اًراَرموةرام ةينلا ٌَرامو .ارم ةاعجتوشلاو .:ضرالا هجوإ |

 . اًنالف داي رالف لاز امو. ةعم كم اًنالف ”ةرالفو كغ

 0 ىلع هّرماو ٠ رطل هريديو هيلع ىّولتي يااا

 .اًرم ةلعج ءيثلاو . ارم راص هيثلإو .ةيف كل ارا انام

 يا ٌهْاِمو اًنالف ٌرِبِي ٌنالف لازام موق ةنمو٠ .اًديدشأ|
 اينديةبعملا ةركبلا ا ةعرمإ هلعيوفيوةلاميأ

 اام لوقو . كلذب ابلذي ىتح يشب اًقش اهمرص

 ص امو ٠ اولحالو ارم لاق ام يا. ىلحا امو ٌنالخأ

 .هب رع ةلعج هب ”هّرمإو ٠ عفني امو ٌرضي ام يا لت امو ا

 |وداعت مه# ام راو. ٍضعبب مهضعب رم اًرامت اوُراقو ظ ٠
 لجرلا َر ًرهسإَو . هيلع زاج هيلعو هب رتمإو' طوضغابتو |

 درطأو تيثو ماد *يثلاو ٠ - زاج ارارقسا|

 ررد

 اذا وبضإو بشعلا لضفانم وهو ريكا اب ةماعلا دنع

 كلذلو اهانسا ثديف اهرفاشم تصلق لبالا ةيلكا

 * هب ناكر شكل رارملا لك سيقلا هرما دل لبق
 ىلا ماه ديكلاب ةقزال ا هبع ةنهو زن دصم ةَراّرلا

 ةدام ايف نّوكتن دبكلا سفنب لصتي هيف ىرجتو دبكلا
 ماعنلا الا حور يذ لكل نوكت ةٌرلاب فّرعت هارفص |

 لبحلإو ردصم ْرملا *رئارمو تارارم ج لبالاو

 ىل هرم يا رثبّرموا ارم ةتثجو .اهضبقم وأ ةاحتلإو

 هب بلتلو نيطلا هب ليعي هلآ اضيا راو نيتّرم

 ديجي ةرجتنم ليس ةاودو ولحا ٌدضْدْلاو
 ةربحلإو ضاييلا ىلا ةقه ةفيفخ زانظالا لكش نانو
 . يناصلا ٌرملاب فرعُيو مطلا ثم ةحئارلا بّيط وهو

 رمي فورعملا وهو ةرجثلا قآس ىلع ادماج دجوي ام هيمو
 ةعبملا ياحيو ديجي مثمر يصيف رصعب ام ةنمو.خراطبلا
 تاطاوعبلا نضغبب نعي دقو. يثبحا وللا سيو ةلئاسلا
 هو سيسافراب سي عوتيلا اذهوّلانق ريصبف هلال
 ىلا + لظنحما ىراعتلا رو . را رام ١ ج ةلاّتق ةرجشأ ٠

 ةراكلا + جيشلإو لالا ترا كل ةمالا كتوم | ةلح لك لب فال ماعطلإو . رعتم مالا

 هلو تيل قارواك ةقاروا قساب رجتوهو حامرأ لا رجت

 ذقو ةليطتسم ةاون ةلخاد نكل تونلا مح يفرحارث

 ةنزو ٌيرهوجلا لاقو . هتصوفع ةدش ىلع هر لكوي رم
 دايم رم ٠ ج ةدحإولا ةلعنلا 3 00 00 لا لاف

 ليعتسي الو .ةّرم تاذ ةتيقلو .تاّرمو ٌرورمو ٌرَرمو

 لصالاو .ةريثك ار ارم يا .راَرِبا تاذ ةتيقلو .اقرظ الأ
 ةفالغلا اكمل نازملا,تاذو جرم ةتاذ ةيقل ةعقلا

 هكر عت ملم ارارللات أذ رمالا كلذ عضي

 ىلع وا ردصملا ىلع بصن مترم دعب ةرم مطوقو ٠ ىرخا ةداع هذه ةنمو . ةدحإو ةلاحو ةقيرط ىلع موأ ا
 ا . الا وه لوالا جولاو مسالا ١ اذهب ةأمسم 2 تّريسإو . هلج ىلع يوق ءيشل أب ٌرممتساو . 5 نيسمأ|

 لعنلا ةيك ىلع ا نييفرصلا ذيع ول ا مسإوأ .٠ . ةتريكش تبوقو هيلع مكحنسا هيلع هريرمو ةترترم

 ةلاحإو ةتّدشو ىّلَحلا ةٌوقو هب ٌرمر دصم ة ةرمإو 0 ٌروتسإو ٠ اهنا ةتّيثو اهيلع رف هتيال او ىلع هب ريتسأو

 لبحلا ةقاطو ٌرارمإو ٌر درم جرةيثل ءىثشلا ابيلع ٌرهتسي يقاا | * هالخإو ٌدحَ كلل طخ يد قا آرغ ََ ض ةيثلا

 تنلطادقو.ةدشلإوةّوملإو ماكحإلاو ةل اضالاو لقعلإو | فرعي نجت رارملا + ةجارجرلا ةمعانلا ةيراخلا رَوَرالِ

1516 , 



 سَ

 نهدلاب ةءاضع| و: ورمل نوي هوا ا

 خراملا*ونآم رينكت ُهَقَ ةتقر نيجعلا خيرمإو ةراكب اهينلعل

 يا خرام لجدو ٠ راج هيلا خزام امو ٠

 عم قط وأرق اك تناك أ ارمأ ةخرام * هلا يرجم

 لعاف ّ

 ةخرام 11 اذه ليقف 1 سشبنت اهودجو مث م لدالا

 ةريزج يف ةعلق نو درام# زاجعوهو عنترم يا درام ةانبو | حدتتي يزرولا عيرس رجتو ردصم خركا +الثم بهذف

 نم 3 لعج يذلا سي ةروس فو . ةخرم ةلحإولا هب

 نابرافعلاو :خر اك ٌيواضيبلا ل اق. ران رضخالا رجل ١

 هللا ان فولط ةب ناوارضخ اهو رافعلا ىلع خرملا نحل

 ريختسإو ران ةرجت لك غي لخملا ةنمو .رانلا جدقنتف

 سانلا نمو نللارثلا رم خرلاو.رافعلاو خيملا
 ةباطانن ع ردا ةقانلا ٍَ د 0 ريثكلا

 - ةكدلا ل خرم ج ةرسبلاوا ةجل ةيلبلا ةح" 3

 ودق عبر هل ليوط مسو نما رادزللا عّرملا

 ريس ةعرسأ هب يس ليق سّشلا نم مشو نإللا رجثلاو

 خورملا * 2 ادرملاكرمحإو رفصا ةنول نال ليقو |
 نرفلا ذ جرا + مربغو نهد نم نديلا هب حّرمي ام

 ها ا 2 0 وعلا وتس قاريتسلا

 ارجو ضي |

 ىضرتسا اًدادخرما هيشلا ٌدخرما - |

 هيابلا كراك دا ايو دش لولا |

 لغو د در اموهف فنصلا د لع ام ةلمج نم جرخي اهم يلا

 اًنالفو . ةعطق 57 <يثلاو هيلع رممسأو رم م ءيثلا |

 ةثام زبخا نالفو .ةسرم هما يدن جضلاو“ 00 |

 اعفد ةنيغسلا حلاو. 1 كني ابقاس ةبا ةبادل او.نيلي ق> |

 درع ؛ مالغلا ترم ضدارلاب

 درع لجرلا َدّرَمَون كيرملا ةنلكا لع رواد لج نلإو

 جري ايب يتلا ةياغلا غلبو انعو مدقا 0 ارمو 2

 هلم ةانبلا دّرم + ديَرمَوهف فضلا و ل

 5 بر مارح دّرمو ٠ قرولا نم درج نصغلاو .

 انامز درما يتب مالغلا دّرتو ٠ داّرمتلا اط لعج 0
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 ةدنا اك درو اوم

 ا .ةظعوم لبغيلو هلثم ذحزواجو ىصعّنالفو . تل | مث| ةنهد هدسجو . عجرم خرم 2 لجرلا خّرم

 درع

 درام دّرت لخلا 4 ا .ربكتسإو اذ مكاو سانلا ىلعو

 (سأبا يف بّرضي. قل ب يفريكذو ٠ قلبالا ٌرعو

 قا نالف دّرَتو ٠ تنانصح قلبالاو درامو .ةبيخإو

 أأةدرم جويقاعلاو عقترملاو ةداَنكل دراملا + نيدرام

 .مغايصعل ءامدنلا هِ ةناكسل نانيل هدوم ماو: قوكزاكو

 يارلاسلا ركذملا عم 3 فو را يو وربع نبا

 نودرام هذه 07 أرجو ابصن ءايلابو 00
 1+ ىنعلا ارا + تيدرامب ترزمو نيِدزام تيارو
 هد. | + ةييضن وا كارالا رف نم ضغلاو و دصم د ل
 اهيل قروال ةرجشل لو اه تسال ةآرملإو تينث ال ةلمرلا
 ظ 000 تابنلا نم ةّيل انا ضرالاو

 | اهب عقدت ةيفخ يدْرْملا * رعشلا نم ههجو ٌولخ
 | ديدفلا ديرما * ديرارم ج قنعلا دارا * ةنيفسلا
 يف عّقتي رفلإو هآدرم ج ةدارملا وذ ديِركلا + ةَدارملا
 ّرط ثباشلا دّرمألا + نبلل اب ةلكإو نيلي ىتح نبللا
 لا الر فرعا دلع ل ايا عند كمارو ةياع

 فاالاو هين ىلع رعشال درما سرفو .1 دره ةيراج

 ظ جرب دارمتلإو ٠ دّرمردصم دارو 3 َج ةادرم
 أ اذاف هضيبل مايحلا تيب يف ريغص تييبوا ماهل ريغص

 يا دّرمم ةانبو.. ديراتلا وهف ضعب قوف اًضعب ةقسن

 .ريراوق نم دريم حرصو لمنلا ةروس فو .لّوطم

 سليم يأ
 ةينانلا هر ١ | طنست دقو كساد عسْرا ل

 ىهو كلن الا ريغ نم .ذنعي دقو قّرحلا كن الاوه
 000 ا طربا اي علت راك رمز نوي كج هع
 ظ كتساركا ل وفا ةماعلاو .قّرحل ارتحل

 أ|عرزت يل ١ نيحايرلا نم شوقدرملاو شْوُف درا
 سزب هل ضيبا رهزي قرولا قيقد اهريغو ثويبلا 2

 ةّيسرافل اب شوك هدرم بّرعم . يرطع ناحيرلاك
 ا شوك هزم لق امور هزانلاب ناكل ةانعنو



 جرم

 جرم اذا متنا فيكو ثيدحلا ةنمو .٠ سبنلاو برطضإو

 رعاشلا لاق. نيانلا ١
 هل تددعاف نيدلاجرم ١
 ديكلا كوب كراحلا فرشم ٠

 اهلسرا ةّبأدلا جرما ** لق عبصالا يف ماخلا جرسوأأ
 دولا تلا ,ةقانلاو ر.:ةطلخ "شلون اهل ل

 مسأ جراملا * هب في لل دعلا ٌنالفو .اًمدو اًسيرغ

 جرام نم ّناحا قاخو نءرلا ةروس يفو لعافأ |

 نايب ران نم ةلوقو ٠ ناخد الب ران نم ياران نم

 باودلا هيف رت عضوملاو ردصم جرا * جرا

 دحاولل رعاز داب كرعرت لبإلا ' جرو . جورم َج

 تلو ٠ يرَم لباد :جَرم ترعب لاقي . عيدجاوأ
 .ةعوام .ج لإ عم ناكسي انإو .بارطالا ول 0

 نشيو مو ةنتفو طالدخايا جرمو جره ميس برعلا لوقث ٠
 ران د هرهزالا ل اق ناجرانا# تتار نأ

 امنم جرخب نمحرلا ةروس يفو .ةناجْرَم ةدحاو ٌولْؤللا ْ

 .ةراغصوردلار 0 َناَجْراوملْؤللا| |
 ىه يئسوطرطلا لاقو. رهحالا زرخملا ناجرملا كفو

 ىهو لوقا .ثفكلا عباصاكر جبل | نم علطن رمح قوُرع
 لآلْعَف مالكلا يف سيل ةنال ةدئاز نونلا ليق :روهتملا

 يرداال يرهزالا لاقو» لاخ اكفعاضملا يفالا جل ابأ |
 اًدوخأم نوكي نونلا دايز رانا لعو ةقار القال ١
 ريدنن ىلعو الا را ةنال طاذما ىنعمب جلا نمأ | ا

 : لضالا يسراف تروكي نا دعي الءنونلا ةلاش

 جيرلا * ةناجرم ةتدحاو يعنر لقب ضيا ناَجْركاوأ 7

 يا يم ٌرماو. . ةجرمأ جنرتلا طسو ضيبالا معلا

 ٍرمأ يف من ق ةروسإةدس.ةلذو نايقماوإ طلتخم|
 دق ينعي ناصغالا يف لخادتم جيرم طرا .يرتأ ا

 اهنداع يا جام ةقان * ةليوطلا ةبيغانش تسينلا]|

 هرومأ جرم يأ جارد لودو“ جارمإلا

 حجو تريك ةحاوجْلا 2
 لجر يف ر كد لَجْرمْلا لجرم ل

 رم

 جف يفركذ ناجْرملا - نجرم

 قزنو ٌرلعإو ٌرثأ حرم حري لجرلا حرم

 .حاَرملا مسالاو خي ٌرمو جرم وهف رتخيتو طشنو لائخأو
 ثدسف ةنيعو . فعضو اديدش وا حرف اًناَحّرم نالفو

 ٌيدعجلا ةغبانلا لاق .اذيدش تل اسو تجرهو

 هب تحرم دق نيع !اب ىَّذق ناك

 كادي لإ ئرخالا تلح امن
 داجتاو..:سناككلاب افعلا نم هَل يا ماغطلا برم
 بهذيل م اهّالم ىا اهبرس ةديدجلا ةدازللاو- ةنهد
 حرمو .:يش اهنم ليسيالو اهنويع ٌدسنتل يا اهبحّرَم

 دل ودمي درعا وك الل ايام لفكمللا

 تلمعتسا مث ىجرلا رادم ىنعب لصالا يف يشو جلل
 انالف ”نالفو .ةطشنا سرفلا ًالكلا جيرمإو ٠ برعملا معمل
 حرملا# هركذ قيس دقو "مسا حارملا * حّرملا ىلع ةلمح | ن

 هاب باذي بارني تيبلا ضرا ةالط نانبل لها دنع
 ةلئلو انهزم ةحيرع كيلا ةارللا تحرم نولوغي مثو
 جرم جحرك اوذ حركاو: ةيجملا هلا, ؛ حرم فيعصأ

 يف كْرمو ٠ي حر يف تريح جرا * اَرَمو

 * وريغو بيبزلا قيرابألاو عودلا ةحملا 2

 هل لاقي اك ابعت ةباصالا دنع ينارال لاقت ةلكاحرم
 غي كلذ عجار. قرب ا اقل لات كرم

 نم جْورملا * َنوُحيَرِم ع جلا ذ جرا « مقلاج
 ( حرفي يأ ) حري هيسأ حورم اوفو: طيشنلا ليختا
 .مهسلا اطاسرا نسحل ارم اهب أكوا اهني اوشا

 بيوذ 000 يف يي هاا لاو

 "ورم تبلج اذا ةيباش اقع 3
 + اهيرشي نم وك ةروسو سارلا ”حارم ام يا

 ريما نيوز لكايلا غول ضرالا نم عابتملا

 . طيشن يأ حار اًرومو ردم 0 عمدلا ةريزغلا

 شّرعم وأ 6-1 م يأ حر عجرمم و

 || نيالا ل ماعد ابحرم هل لاق نال

 ْ |ب حرف كلذ عجار.ربحر يف هلزنا انالف ىلاعت هللاو

 لدم



 رس

 ظرما انا لوقت برعلا ءايصف نم ةآرما تعمس واَسكلا

 .اهظنل ريغ نم ةوسنوةآسن اهعجووآه ريغب ريخلاديرا
 «ْيَرم تلتف لصولا فلا تظقسا كترْعَض ناف

 ةزمه عم يأ ةأرمإو هرما ىلع هاف ةكررمو

 .اءرما بئذلا اوس هيرو“ ل ابةارمالا حو. لصولا|
 رعاشلا لوق نأ 1 7 ْ

 قرع لك لع و دعت قرما تن

 تسر ا الهدر
 3 قار ساو املا اةظيان اوك ةعنشدلا ديول

 كار املك ,جاتنم تنوي هاا # ماعطلا

 ٌوُرَم ردصم ةلوبسك + ور + كانه تركو

 اهياعارم لمحت ةّيناسفن بادآو ةيلوجرلا ل اكو ةوخنل و

 # 000 اواو ةزههلا بلت دقو تاداحلا |
 سار وهو 0

 2ئرم لجرو .لؤّرمو ةّرما و ومالا ركل.
 يا اك تياعا ك1

 ةدعملا ماعطلا ىرجي رييأك ديرك

 انيِرم انينهو٠ هكا ني نوب هلا ديه يا 2ينه 2 يرم

 7 ل ا را لكلا ةنرافلل

 اد ل ولو ةوقفنأو ةهوذخ يا ندعو < اديب

 ٌَضَوَوا اهيردضم ماقم اتهقاناتنص اهنا 0 انبصنو

 *ينطا ليقو .ريمضلا نمّآلاح اتلعج وار دصملا امهب

 ةكركا د+ ةتبقاع دمحم ام هيرملإو ناسنالا «نليام
 ءاوطا ةنسح يا ةّكيرم ضرإو ٠ ءيرملا 5-6

 اء لبألاوا أ ةعلم اتم ةئرم وفلاتر
 ةرقبلا 5 0 يق ةنمو. توراه كك كلم 6 مك

5 

 اناكولو ةّيلعلاو ةمجت

 ٌضرا لاقي اهاعرم تبني الو اهارث في ال ضرالاوأأ|

١ 

 ةمرلا وذ لاق .هيجاحير عغال| لاق . مسملا ىلع لدت .ةنيرق ىلع اداتعاءاهريغب قرما|

 م | لببخو قالخالا نشاحم دنع فوقولا لع تاشنالا |

 | | اههيب نايقتلي نيرعتل | جس نمحرلا ةروس 'يف ةنمو ليق هي ثور امو توراه لبابب نيكل لع 0 امو

 [|اهدحا سيتيال اهالخ يا ليق ٠ نايغبي ال خنرب كلو تطاول

 | [بذعلار لو لارا لسرا يا اهسرا ليقو رخآالاب | تابن الب ةزافملإو ردصم تكا + اف حلا ىنعمب

 دهلا جرمو .ا حول ساعي الو نارواجتي يا نايقتلي

 ططبخاو دف اَجَرَم جري نمالاو تيدلاو ةنامالاو | يا ترم لجرو .تيزامإو تورمو تارما ج ترم

 .لابرسلا قبل. نيج لك
 ل اجتالا نم نيجابحتا ترم

 700-5 قارا <
 ىأ ترمو ٠ هربو تبني نأ لبق ةما ةتنلا انينج ينعب
 تكرم ةماعلا لوقت ةنمو .رفالا دنع راذا مسا ترام

 ا :هتذم ةياهن وهو ترام ربش هي لخد يا يضاقلا

 | وا ةدّيس اهانعمو ةينايرسلاب سام ثوم ثّرمو
 ١ ىّرعلا قبح زب َناَمَح ينبل ردأو وقل + ةسيدق

 | را لاقي ةزوكذملا ضرالل تْركأ تورم دج موي ل

 |[ ترم ضرا لاقي ترا نم مسا ةتورملا * تورم

 ظ ترم ضراك ةوروم ضرا * ةتورملأ ةنيب
 ا ا جخترادرا.اوهوا ناضلا هب جاعب ١ جرا 00 جرم

 || برعم ةنال هم مخ هجولإو ةيّرم فيصح## سيلو

 1 , ةيسرافلاب هرم

 || لاقيو ححرملا كتّرملا وا كلترملا - كترم
 رمتلا نم عون اًضيا كتر

 ||/1بك ال ةعبضا يضل . ةسرم ارم ةثره رمل | ثم

 . صم ةثرعو هرب عدولا ئيصلاو . ةبرض ّلجرلاٌلجرلاو
 اطهان ةلخحا لو . ةعقتا الا يف هاو دلو . هنيل <يشلا نالفو

 | ماصخملا لعل جرلا ثرمو . كلاذل اما اهمأرت لف كبس

 ديرثلاو .اهترم ىنعمب ةلخصلا ثّرم#اَِرم ناك ارم ثري
 ثّرعملا * ميلحلا ماصخملا ىلع روبصلا ثركلا * ُهنَيف
 قيعض ٌرطم اهباصا ةئّرمَم ضرإو . ثراَمم ج ثركلا

 اهلسرا يا. يف تجريف اًجْررَم اهجُرِي ةّبادلا جّرم
 جرمو“ ىدعتي الو ىدعتي. جرملا يف تعرف جرملا يف ىرت

 تاطاسلاو .ةمكحت لو ةطلخ
 ؛هب ةطاخ يخل اب ؟يثلا جّرمو . داسفلاو اهالخ ةتيعر
 >و ةعيضو 0



 يذم

 اوأ| رجح و قلق ( رسكل بآل اًذهو باوصلا وا )ل اًنموالذم|

 لذي لجرلا ل ذمو. هب تعح“ءيشلاب ةسفنو»٠ .هاشفا ىتح |

 .تر دخة!جر تل ذما#ترٍدخةلجرو» قلتورجنالّدَل ١

 . ترف لول نها هلو فال ةقلقا اًنالفو

 لجرلا قلقي نإو هلَّذِلا ل اذا ا*ىخرتسإو رتف ٌنالفو

 ىتح ةنع لّوحتيو ةتليا> هيف عجاضي يذلا هشارفب ْ

 ل اًدملاو نامالا نم نيغلا ثيدحلا ةنمو .هريغ اهشرتفي |

 ةرتف لكو ٌردصم لكلا # ةكّذملا ىوريو .قافنلا نم
 لذملاو. خس ديلإو سفنلا لذم لجرو .ٌلْدَمِرَدَخو ا
 ا هلا ريغصلل ةلمبلا لادلاب لذملا يف ةغلأ |

 | يا ىلْذَم لاجر * رسلا :بنفتوا نوما |
 يثفم ليلا * ٍليذموا ٍلذَم عجوهو. نونياعبال

 يارلا لاق .فيعضوهو ٌرانتيال ضير إوٌرسلا| |
 اليدم  شارفلاب كفد لاب[ |

 اليحر تدرا ما كنيعب ىّدقأ ْ

 ىلع داّونلا لَدْدمْلا * ىثنالا ديدحا ضيا ليِذكإو
 سننلا رئاخملا كلي ذيملاو كلها |
 ا *حاّيصلا امد انجب ذك ةقيدف لا دال ْ

 باّدكلا ذيمْذِلا * فيرظلا ُيِذَمَدَا
 نإ ذ يفرركُذ بهذ - بيهذُك

 .ٍيذلا ةنم جرخ (ايئب راك يِذَم لجرلا ىّذم

 ها لجرلا لاقي. يذلا ريثك يا ةكذموهفأ/

 | ةيذمت سرنلا ىَّذم#عري ةلسرا سرنلا ىَّدمو. يذقتا/|
 .يِذما ةنم جرخ هاذما ىذمإو لجرلا ىّدمو.ىرب ةلسرا|||

 سرفلإو .هجزم يفداز ةبارشو . هلها ىلع داق نالفىذم|وأ
2 .0 

 ىدانو,. ةكرتا حا كلك .رف نانعب هم ”ةاذم نعم أ

 0 سوماقلا ' قو )2 َذمو ةاذاع ثالفأ

 بعلب مكدتو ءاسنلا 0 3( طلغوم ليقأ

 اهل 3 تانايِذاكا «ةايدا وموأ اضعب مضعلأ

 و ةنم 00 لسا ذا 2 ربل

 | ىلا ُِ اةلهنلا ةرخإ دكا + نر ديان نم زجااسأ

 ع

 0-2 نم جرخم ب 0 0
 ضيا ٌيَدَإو.ضايبلا ىلا برضيو ليبفتلإوةبعالملا دنع

 .ةارملاو ةّرملا ةيذَلا دع ضوحلا روبنص نم جرخيةلملا
 تايذم ج ةاّرلا ةيذكا# ةاريلا يل ةيذَكا يفرظن لاني
 رم 0 رعاش ماو. .مماذعو

 ا اما ارامل مار لجرلا أَ

 غاسو ايرم 5 0 هل ٌورَمو 1 ىرعو ماعطتلا

 .جاودزالل ا ماعطلا ينأنه لاقب. ٠ صصخ ريغ نم

 لوقي نم 0 .لعفا باب ن نم يتأرما لبق درفأ ناف
 راض اكرم أَرِع لجرلا ٌىِرمو٠ ناتغا ٍنأرمأو ينأرم
 ا يل :انيذدحتىا كح دالك"

 نسح ةءاّرم ضرالا تك ةيناسنأو ورم اذ راضا ا

 ماعطلا ءأرمإو .ايرم اسينه هل لاق ةّيرت هاّرم# اهياوه
 :ةؤرملا فلكت اًوْؤرَع لجرلا آّيتَو .ةعفنو هل باط هآرمأأ|

 ناد نلف اهب مهيحو مهصقنب ةئرم ا بلط موقل ابو

 ةبيطتسا ماعطلا ال اياك ةئيرملا ب باطييا

 لجرلاو ١ ناسنالا ميلا ةلعم ةئركا#اميرم ؛ هلجوو 55

 هظنل ريغ نم ل اجر ج حرم هيلا ةبسنلإو نآّرم هانثم

 ثالث ويف ناكل ضولا فلاب تثجناف َنوورم جمسوأ ١

 ع ار اههضو رلاح لك ىلع ارلا جن تاغلا

 اءرنأ تيارو رم اذه لوقث لاح لك لعاهتاعإو
 تررمو .!رمآ تيآرو رمأ اذه لوقنو .هرمأب تررمو

 عيتل رخآلا لبق ام ةكرح وا نيناكم نم اًبرعم ءرمأب
 هارعش نم ةءامج مسا سيقلا ٌؤرمإو .اهدعب ام ةكرح
 بحاص ٌئيدنكلا رح نب سيقلا هرما مهنم ةّيلهاجلا

 الطعم يل ةقلعملا
 لنمو د عبس بح ىركذ نم كب افق

 لبو لوخدلا نيب وللا طقس
 لاح لك يف ةحوتفم ةارلاو لطم زج ةأَرمَأ ىئنالاو | ت

 ةزيطا خف لقن زويد: .ةرمت نزوب أرَ يرخأ غل اههفو

 أهيف ليق امنرو: نس نزوب ةرم ىقبتو فرق ذولا ىلا



 ردم

 يا ةويحلا ةيذلم غلب لاقي. ةياغلا يذلا + ضمرعلا

 ةللموا يغش تايدمو لادلا عل

 . ةياغلا ةاديملا * ةيدما ج كلم ها 2م هيف

 نيد ادي 1 و ا . ويحل ديم غلب لاقي

 رح دو ع

20 

 بموعس

 ذنم ىلع مالكلا دنع اهبلع مالكلا يقيس نم

 جضن نيطبل إو .ذفتنا هيبثلاو .ًلاتما ةلنالاو
 ىل اذن تكطصا اًحَّذَمب حَّذِي لجراا حِذم

 تفقشت نالفو .هينيلا نيب اموا هيغفر نيب ام قرتحا

 فقالاك ياةحير حذما ام »< ءيّسل اهكاكنحال 4 ةبيصخ

 ؛ | حذملا نب 5 يفتن هنأ ةاترصاخو. وك 5 يثلا جَّدَعو

 * ربل نط |١ رهز يا 0 نا 4 ردصم

 ةآحذم م :الاو نيمو جالاوذ حدا

 ةقانلإو . خَدَللا كفصت لجراا خذت - خذ

 (فيحتوهو اسكات سوماقلا زحل يفو ( 056 لجرلاو

 سانلا ةصتف حلا نكح قالدع عدلا *« ريسلا يفأ

 ةلمبملا كحاب جّدَلاك |
 تادكلإ نين كنق

 هلا 2 . 5 ل 3
 . ةرذم يف تدسف ارذم رذع ةضيبلا ترم

4 3 5 .2 . 
 ةث دعمو ةسفن ترذهو * تردوم لوقي ةفاعلا صعنو

 ةردع ةضيب تفل لاقي . تدسفو تثبخ ةزوجل او

0-2 3 

 ترذمإو .ةفّرف ءيشلارذم * يسنن كلذل ترذوف

 نبللا رّذَو .تنبخو تدسف ةزوج إو ةدعملاو سفنلإو 5 عوضوم ىدكإو ليق. ”يلاغصلا ةعبتو ىرهوج و

 ْ اعتاد ها ها لاقي. موينلا ءاسنلا نم راّذملا + عّطفل كك يدل ةياغلا ىقعكب ليقوم مث ةفاسملل لصالا

 باب يف كلذ ة.مالكلا انبهسا دقو عابنا مانع ىّديو دمج ةرغشلا ةيدكإو ةيذملإو اًضيا ةيذلإو. اهتياغأ

 || تزد الآ رثكي نم رذمالا + ة ريق يأ. ةمانم راح هلك البت ضوح ىدللا «اطككللولا

 | ليسيريغص لودجو ثبخن ٍضوحلا ءآم نم لاس مو ا

 ةيرق نيدم + ن د م يف رك ذ نيدين - نيدم

 ودا لصإو .2لاب طلنخا اقاذتما قذتمإو اذا

 كدم

 ١ راجو هكون ياَوَدَعَر دغر ور

١ 

 001 ل قنالإو ثيبخ|و دسانلا ريل نيل

 هأللا تيب

 ىلا ةرقزو نونيزلا قروك ةقرو رت نويرّذاملا
 أ. يازل اب ٌنويرَزأملا هل لاقبو ركل اكرم هل 0

 هب ىر ةقرذم هب قرذم

 | ضعبب ةثدح ا اي عدي نالفل عّدم

 اكل اًعو هب ىرر ِهلوبب عّذمو ٠ 6 متكو ربخلا

 باّذكلا اذا د+ تلاس ل ابجلا تافعش ا
 متكيال نمو بيغل اب اذحا ظنحيالو ةل ةافوال نمو
 لكرو“ عادم لظيةمو.تبغيالورودي يذلاورسلا

 هنبخ لبق ةلوبوا ينم ليسري يا عاَّذَم
 هآكان هجم اقذع: ةقذع تارشلاو نبللا :قّذم
 | رلل ذو . قوذهمو ويذم 0

 بارشلإو نبللا قدّمإو ٠ قاّدموبف ةصلخت لو ردكب

 ةّرم ةقذِإو ردصم قمل * 1 لوبأف قذتما
 لخملا ةنمو .هاملاب اًجوزمم اتبل يا ةَقْذَمو اقذم يناقسو
 اا لا سلا لكزرم هاما ل اه تيغيةم دلو اذه
 تخغ مك نوط 0 نبللا مدع عم يناثلا اهجوز

 جوزمملا نبللاو قوذمملا قيذملا + لوالا اهجوز

22007 
 ' !رل|/قبللا كةذم[ رعت هللا َرقذَت نقذم

 الإ طانخا ىلا ةيخانبهأملاو ةيخات نبللا:ر اص اًرارق ذما

 اذا, اًيغ ىلفت يذلا نبللا ٌرِق ذمملاوا .ئقذيموبف

 ِبَنَنْلا طواخلا لاجرلا نم نق ذمملإو . ىوتسا ضخم
 ' ١ لدم لاق لقمو ل ذع اورني: اتم ةضيبلاو .اوقّرفت موقلارَّدتو اب دسفاةضيبلا ةجاجدلا |



 يدد ندم

 ندملا لها قالخاب لفت لجرلا نّدقو ٠ اهانبو سود ييركذ

 ةلاح ىلا لهجماو ةّيربربلاو ةنوشخما ةلاح نم لقتنإو | نالفلو .ًاليلق ىلكا اَمْدَم شدي لجرلا شّدم أ
 أ لجرلا نيدو: ةدلوم وا: ةقرعملاو سنالاو فرظلا | اشْدَم ( هب باوصلا وا ) ةنم تنشدم امو:اليلق لفشل
 برق ىرسك ةني دم نئاَدلا + تص مسا ْناَتللا * منت | . يناطعا ام يا ينشدم امو :ةنيطعا ام يا .اًيْوَدَمَو
 .اهربكل 1 عيججلاب تيس .روبشملا وبا اهيف ناكدادغب | .ٌرَحوا عوج نم تلظا ادم شدت ةنيع تشددموأ
 الصالا ةيدالاد+ دسالا نإ دل * يئادم اهيلا ةبضتلاو | لاقي ٠ لظعا نش دنإو نش دم +“ نقلا( ناك هيغلاوأ |

 عجار ) ضرالا ةحطصا يف نبي نصحلا ليقو عماجملا| ةشدتمإو . يناطعا ام يا .اًنيش ىشادما اهو يش أن

 ةليغتا ينو تو نعانم ج ( هيلا باب يف دلبلا | اهراس يا.يلا شاَدَملجر#*ةسلئخاوا هذخاودي نمأأ

 كيقو .ماقا ىنعمَنَدَم نم اهمال ةليعف اهنزو ةئيدَكلا نيعلا ةلظ ش :دك]و ٠ طعي امم ليلفلاو ردصنم شدا

 (نيي د يف كلذ عجار )ناد نم اال ميلا نب ةلعنم | اهحل لو ديلا بصع ةئاخرو ّر 2 2

 ميلا ةلاصاب لوقلا ىلع ز مهاب نئادمو ندم اع,جو كاكظصا وا را ل 5 اهوأ ةعرس وأ اهقدو

 ميلا ةدايزب لونلاىلع ةزمه ريغب نيادمو لئاعف ابهتزوو | ةش ذملا + هجولا ةيس ةنوشخو ةرمحو نيغسرلا نطإوب

 ةنسو ةمآلا اضيأ ةني دلو :١ شياعمك لعافم اهنزوو | نقدلل وذ نفدمالا + ةنخ يا. ةعدم ومطار ظ

 اهريغ لاو "ينم لوسرلا ةنيدمولا ةبسنإو الب رشعإ ندم ج هاشدم ىثنالاو لفعلا ليلقلإو لوزجلاوأ
 .”يفدم تلق ةنيدملا ىلا ناسنالا تبسن اذاليقو.يناِدَم | فرتغي هبا نم غّرفملا ليجرانلا ةعدملا ح عدم

 كيلا إو يل سحور عاطلا الا "تبت اذإو ةَعْدلا ىلا: بوسم لِيع-ةنفا مهئملا يعدل + هب
 ىد لوقن برعلاو . دادغب بتل مالسلا ةنيدمو ٠ بدم كال تس لوقي نمةغل ىلع بسنلا يف ةوعدلا نموأاأ|(

 اهتدجي نباوه لوقت اك أرتني دم و نمراغص الا عدملا# : وعدم يف عدم وأ توعد

| 

 هدم * )حدس عجار ) ةحدم 5 ةهذدع ةهدم رعيلا كلهس

 هدم ج حداملا هداملا + حّدت لجرلا اهرسك اقدم اهقدي ةرفضلا قدم
 قمم وهو .انه ذم ذخا لجرلا َنهدَت - نهدم أ ميدقتب سئمدل اك مسيربالا سف َدِلا - سقدم

 : ن٠ د فر كذو ةنم لادلا|
 .ةلبماوشل َلماةادما ءادمإو ةاداّمم مادام ىدم |سيسخلالذكا *لّدنت ليدبملاب لدغ لدم 1
 .نبللا برش نم رثكانالقو نسا كادما لجرلا ىدمإو | | ليلفلا صخشلا١ خلا لجرلا لذملإو .رئاخا نيللاوأ

 رمالا فو ولعف يف مادو ل اًيدامت هيغ قل نالف ىداقو ريل

 لايكم يدلل *لباظرفسلا هب ىدامتو .ىَدَكا هيف غلب جولمدلا جول دما سل |
 جدلا ريغ وهو اًَعاص رشع ةعست عسي رصمو ماغلل قديس اهانعمو ةيجغرفال اب ةدّيسلا ةماداملا - مدم

 يا ةويحلا 1 غلب لاقي . ةياغلا دنا : دلادما تائمادام 2

 ىَدَم كلذكو.ةتياغو اهتنم يارصبلا ىدَمو .اهتياغ| ج لإ رهتلا دَمْدْلا + بره ةدم دم َدَمدَم

 نبا لااق .رصبلا ىَدَم ردق ةنيبو ينيب لوقث .توصلا ديا
 . ةلثم عرابلا يفو ليقنتل اب رصبلا دم لاقيالو ةببتق | .ثاَمم لعف وهو.ماقا اودع ندي ناكلاب ندم

 يرشخعزلا اك ليقنتلاب رصبلا دم لاقي دقو| اهرصم اًئيدق نئادملا ندم + اهانا ةنيدملا ندم

 ناك



 ددم

 دادما ج انيس ةتدجوف كلذ ثبَّرِ دق لاقو

 يا هئالك دادِم هللا ناجس ةنمو لبق. داتمو ةدّددو
 تاويسل ١ ادم كلذكو . ةاكلا يف امنزإوي امردق

 ميياجاملا جل انكم ذل برغملا يفو .مّدقل دقو
 .”يلاطخملا نب - فصنو حاص كوُملاو اكوُكم رشع ةسمخ

 دسأ ليعتسا اهيرو ةبطلا فصن تورهب 38 دلو
 ةتددما لاني شيجنإو ثوغلإو نوعلا دّدللا * ليكلا

 هب دازي ام لصالا يس وهو.هب ةتنغإو ةتيَّوق يا دم

 يملا ىلا لكبنري عسذلا و م. اًدرشو .رّتكيو هازقلا

 كلت اةيلثكلاا مافاد ع نم ملنلا سمغو اتا
 نم جرجا يف عيدج امو عونلا ةّدملإو .ةّدملاب ةّدمألا ست

 . ديدص يه ةقيقرلا امإو ةظيلغلا ةقينغلا يفو ا

 ةمالا هذه لاقي. ناكلإو نامزلا نرم ةياغلا ةّدنإو
 .ريثكلاو ليلثلا لعبتي هدا نم 53510 ل ضرالاو

 َج مقلا ىلع داتملا نمي تددمتسا ام مسا اضيا ةّدملاو

 ديدم نالف لاقي ٠ليوطلإو دودعملا دْيدَلل | + اددم
 1 ج ةليوط يأ ةديدم ةدماو :ايلنلوطط لا ةمافلل

 ةاقستف هلا ىلعرشني قيقدلا نم يثو بفّلعلا ديدكو

 رب ضورعلا لها دنعو .ةديِدكا نآلا روهغملاو لبالا
 ةّدملا ةريدملا *نيتَّرم نلعاف نتالعاف نلعاف نتالعاف ةنزو
 ةروصلا ىلع ءامكحلا دنع لطي دادتمالا * ةيصفلا
 .ةحولملا ديدشلا وا جلا 211: اّكمإلاو .٠ :ةيبننجلا
 لزغلا ىدسةدألاو نت ناَدمإلاو اًضياَو اًدمالاو

 ةماعلاو..هلمعب ئئدتبا اذا بوقلا يبناج عي كاسل
 ؛ةقريسخ قورتما دل ل اقياع داخل دودمألاو .ةذكلا لوقن

 ةكترلا ةوذلا عنك 1 و درم 2 الإ دنع ددمنلاو

 ىهو ضبقنت نأ اهناش نف يت ءاضعالا ضبق نع
 نتالعاف نلغاف ةنزو رعشلار حبا نم ٌددملاو . خشتلاٌدض
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 هب | اك دملا ةمالعو ةّيلا ةّدَلا * ملا ها ْناَحلا دم إو ديزي

 س دم

 ايلي عتستإل نارعلا ناذدو . ليوطلا بولقم ليطتمملا | لدنحلا ناسنالا يك لموه ملا لبقوزاجالادنع
 ةديللو .امهلع ظن دق نيرخأتملا ضعب نكلو برعلا | ٌيدابازوريفلا ةلاق .اًنم يس هبو اهب هدي ٌدمو اهام اذا

 لوعفم ساد 0 كتانطالاب ودل فطام
 روصنملا فالخ تانأكلا نمو

 اا ياخ الط ردم ةردني ناكل لوح

 - ارَدمرَدِه لجرلا ردمو .ردملاب هنراجم صاصخ

 ردملا ردتمإو ٠ ةناط ناكلإو .حلس اًريدمت ردم * ةنطب
 ضرالا يف ام لاقي .ةراجت عابتا ةّرادملا *ةذخا اًرادتما | س

 دة تتلو لعاف مسارداملا# ةرادمو لا نم

 هلا قس ةيصعص نب كل ام نب : لاله ينينم ميال لجر
 ضوحا َرّدسو هيف عيبا ليلق آم ضوحلا لفسا يف يتبف | شي

 لخل ا يف لخما هب برضف ”هدرتالف وريغ لبا ةفاعتل هب

 دّيلتاا بارتلاو ٌردصمرّدملا * ردام نم لخيا ليقف
 هلل اخيال يذلا كلا نيطلاوا سبايلا نيطلا عطقوا

 ا ازال كرتلاغ داو ردم ةيدجاو المر

 . ةلفمر داو ربَولا يف تيارام ل اقيرضحمإو .رّدملا نم

 ٌنالف ةنمو .نميلاب ةيرق ردمو .رضحإو ودبلا يف يا
 ةاردمونبو ٠ عيضلاو ردمألا ثوم ةكَردملا * ٌيِرَدَلا

 ةبعش ينبل قيضمورَدَلا 0 ةَرَدكا در ضحلا لها
 هت دلب يأ٠ 0 5 الفو. نميلا يلب ام دّكم برق

 نورتلا ابيف 5 للك كاز ةيردملا * هتيرق وأ
 بالكلإو ةرقبلا تصيديبل. لاق .ةنسالا ناكم ةدّدجْلا

 ةيردم اط تركدعإو نقحض
 ! اهو اهدعل ةيرييطلاك

 ىاهبايث يف ثوراختإو نطبلا فلا رّدمألا * نرنلا ينعي

 ربغالاو فلقالاو سبح نع زجاعلا عيجرلا ريثكلا

 نيوردملا نم هابنج برت نمو نيينجلا ختنملإو
 ةاردم نالاو هل نم حَأ هدسج ة يذلا ايلا

 الجاوب رح نيط هبف عضوملا ةَرديلاو ةردملاو ١ ردم ج

 امس يا ةرّدمم لياو .ةب ردم ردم ةنم
 عررد يفر يكد عرد - عردم

 سادملا * هكلد اًسْدَم ةسده ةوحنو دالاس دم

 ا



 ددم دذدم

 باذعلا . رم هل ذو: مزم روش يف ةنموأ ريحا يف (ا] انبو ةطمقرملا ()اقوأن ماهل ةلابوابلاقللال
 دج دعو هحدم رخال ةئيهإو لاحم فص يف هذَلل نا |
 رذغنا ةرالفو٠ .حدبي ب نا فلكت لجرلا حدو ه>دمأ | ا

 انستا ةرصاخماو ضرالاو . ةدنع سيل + عيشتوأ
 لصاو . امتنا احادي انََدَمإو ةرصاخمإو ضرالا | هم دوم ٍْ
 نا: تيغدأ ع اهمداتلا يلقن كلل ليما ياا

 ليقو ؛ اتمغدلو ايم: نودلا كبل حلل ل
 دنع حدملا لاعفاو .ردصم جدلا * ثحدنا اباصا

 أبو ردصم ةحدملا * اهارجم ىرجامو اذبحو من ةاحغلا
 ةحودم الا ! حئادم جاب ع 2 دما * هب هب حّدمب

 1 حودمملا حّدملاو جيداما 3 جيدملا

 |١ رالف ..ةمات :ةناعا :ةناعا اخدم هدب طرا

 . اهريس يف تسّكعت ةقانلإو .رّيكت لجرلا خدت مله :|/|

 سدامتو.ىغب خدتمإو هياع خداو ٠ ايهم تآلتما لبالوأ

 +« زيزعلا ميظعلاو لئاقمما عوللب + سعاقثو لقانت ةنعأأ|

 ئنلا لمعي يذلا وذل * زيزعلا مظعلا يدا

 الا زيزعلا ميظعلا خودامجملا »ب خيرا حولا «رتاجعب

 رلجمب ءيثلا لمعي

 : لاطو عنترا راهنلاو- لاس ادم 00
 .ةباتكلل مقل اب اًدادم اهنم ذخا ةإودلا ترم بناكلإو

 ىّدعتي . ريغ هذمو .رثكو ”ةام داز رهلاو رحل إو
 الفو .ُهيلا هدم هينا ليس جاجتلا لاق . ىّدعتيالو
 ٌدمو .اهطسب يا ضرالا هللا دم لاقيو.ةطسب «يثلاأ|
 م) ذل ملحان هلال رصين حم ةيلأ ةرظن|أ
 :ةبذج < ينلاو.4 هل لَّوطو ةلبما يا هع يف كيو فز ا

 مهاغاو مد اص موقلإو :ةلطسوب دمر لتحت

 اًداَدِم انا ضير اهاقس لبالاو .هسفنبإ|
 ىنعمب اًدادمو ةدام هدامو <يغلا دّدم * انيقرسا يلأ

 . هلبما اًدادما اًنالف ٌدمإو . ةلطام انالف 17

 لاب اًنالفو. هريخ ,ةءاهج مرصن دنكلا ار

 دادمإلاو رشا لا يف دلاليقو . ةثاغاو هلال" ادي ةاطعإا

 هوم

 5 تحدتمأو . 0-5 . نعم ةحدتمإو ٠ طل ا

 امم رجلو ةهكافب مانددمإو سوطلا ةروس يفو ان

 تلصح حرجلاو . لق دم هاطعا َبتاكلا ٌدمإو .نوبتشي
 اًدٌدَع هيغلا دّدةو.ودوع يف هلا ىرج 0 ذ
 ٌدنمإو . هدم ىنعمب هيثلا نالفو. ّطو دّدم عواط
 . ٌدتماف لبحلابو لبحلا دم لاقي. دم عواطم ادادتما

 كيعشإو.. هيلا رظن :ءئثلا ىلإو :ننخت هعيشم يف اكنإو
 موقلإو ٠ داثملا اهنم ذخا ادادمتسا ةأو دلا نم بتاكلا

 لعاف مسا ةّداملا * دّدلا ةنم لوبلط و دعلا لع َريمالا
 لصحييتا ١ يف ءيشلا ةّداموا ةلصنملا ةدايزلاو ثنّوملل
 ةغللا تايبؤأا ب كلوز تاكا ج ةّينلاب اهعم هيغلا
 دنع ةداملاو . هاياضقو ةلئثاسم رلعلا ذاومو اهظانلا

 طلخ ىلعاّضيا ىلطُتو ربما ىسنو حلا | ءايكحا
 ةّئدر يي لصحي ثييح هعبط نع ءيدرأ

 فيي لل دك اه قييفظمملا انيغو !اهيونكم
 لباق اكو ةداملا ىلا ة ةيسل ٌىداملا# لعل نويل

 ةاودلا نال سفنلإو دام ردصم داتملا ب يلقعلإو ةيلدالا | هب

 موو تبز نم جارسلاوب تددم امو نيقرسلإو هب 4

 .ردحاو لاثم يا.ردحإو داتمىلع اذه لاقي.لاخلإو

 ةقيرط يا . دحإو ٍداَدِم لع متويب اونب لاقي .ةقيرطلاو
 ضوكملا يفو ثيدحلا ةنمو .ٌدكاوبام اضيا داّدملإو.ةدحاو
 ناميسو . ةنحلا راهتا اهّدَت يا .ةئحلا اهدادم نابازيم
 سبق داديو . اهرثكو اهددع يا تإومسلا َداَنِم هللا
 دايو هال لومار ار ردم دكا ج كرشلا نائيشلاهزعا

 ردق ةنيبو ينيب لوقث . ىدَلِإو راهتلا حافتراو٠ دود جاهل

 عاقترا رجلا دو. نس يارصبلا ثم
 لطارق دع ذلإو رز! فالح فو نيلاللا

 ٠فر حيف تريك ذو للا فور نما فرك توضلا

 هلق َنيللإو :فرحلا توصةنرامز لوطا ذملا 1
 نع لمح -اهروص هذه ةمالع دلو ٠ اهمدع رصقل

 ذليل | علقو رض ىلا يف 0

 ثلثو لطرو قازعلا لها دنع ٍنالطر وهو لايكم
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 ةدادتمإو هئأم



 00 عمج بارضلا نع تي ؛ حلولا
 ىأ ٠ ضاخم تنب ىثنالإو ضاخم نبا ات اذ

 يا ضاخلاب تحل هّمأ نال ةيناثلا ةنسلا يف لخذااه
 تمحو ا هما تلمح اموا ًالماح نكت ل نإو لمإوما

 ضاخم تانب ج يف لمحت مل نإو هما اهيف يقا١ لبالا
 | لا لخدت دقو ( سرع تانب عجار ) ىئالاوركذلل

 ٍسنج فيرعت هنا الا ضاخملا تنبو ضاخلا نبال اهقيف

 | نولحي اوناك مههل ةيئانلا ةنسلا يف ضاخم نبا ىس امنإو

 35 كح هكغلا نم ضوُنلا * ثانالا ىلع لومتل |
 * ضخما ه هدبز ج د يذلاو ض اك نبللا نم ضيا

 . ةاقسلا ضتعملاو . ةدتعملا يف ماد ام نبللا ضاّخمإلا

 بّرضب يا نبللا ديف ضتخب يذلا ةاعولا ةضخعملاو
 0 دبزلا ةنم جرخي ىتح كوحتو
0 

 اهب مقل ووو ديدذح نم ةليظْتسم هلآ جفادلوللا |:

 طق ممسلا طخ
 عز 0 عرشأ هب 0 لك اع قلل

 انو . بارضلا يف اهيلع كلا ةقانلا ٌلَلاو
 را ب زفلا طع ا كلا
 للماف تاغ قرص اطبغ لانيرع تلاها

 رع

 . هلمو

 جاده

 |ج مركلا دييسلا طخخلاو ٠ دايرلاو ريصتلا بودلإو
 . ةّرملا ةطلا # ظافعا || يف وفنا نم لجرلا 'ةفذقي امو

 ةدحاو ةعفد

 ةفيعصل وارتخت هديشم يف رطخ - رطفم

 ةفيحصت وا اهظحام ةقانلا لمغل ا حام - ظفم

 دنع ليلا * خئاملاك براهلا لخاملا - لخم

 لوفعو ل اخما 8 ةراجحلا

 3 اًنايرع ىشسسو ةبابث علخ لجراا علخغ - علخ

 ةداوم

 ةقع جرخأ ةنعخم ةزيخم

 | داو .اهناج ءارااواةكب اع ندم لجرلا نع

 زجارلا لاق .اهنم هلا جرخا
 لدع رماب يضانلا كح دق

 [رادظمناعلا* نو خ يف ةناتكل ا* رشق 0

 دض ليوطلاو ةّتخو وهز هيفو رّصِقلا ىلا لجرلإو | ط

 ىنب ع ةقانلا هذهو ل ماقو ا نالف سرغو

 قراف اذا راق نا كلذو مدنع تهت يا نالفأ
 # ءاياسلا و هيفن ا ىلع أمو 3 ةسركخ جتانلا عجم ةقانلا

 فر مة: مننا نم طاخملا .رخآ 1

 0 لجرلا طظقتو مسلا طخأو ٠ هلع ضم

 ل هيشم 0 01 ةفنانم طاخلا جرخأو

 فيسلاو . طقعت ىنعب لجرلا طختتإو.ىرخا لماحتبو ةرم
 0 مس كا 5 ةسائخإو هعزن مدي ِ و هل |

 سمثل | نيعف تارت يذلا ناطبملا طا. 0

 ناتسبسلا ةرجت ةكماخلا * * ةرجاطأب 31 اوطا د راخانلل

 نولب ناكام طال ةبلكلا ابطا ةكبطالا اهيمسإو

 ىنالاو ليوطلا لاجرلا نم نا + نع قالوا
 ىتح مِطُو يا نّوعم كؤيرط *ن نم يف هّئدلإو ةدلع

 ليس
 : ةنع ءاصقا ( هواي ) ةيفغت رمالا نع هام نع

 .ج هه اكو ذس قو رددعا يع ىو ةنغا هيلا ىنعإو
 - ةلصا ليق. همم جرخا يل. 5 مظعلا ىو |اهغ

 لي ةريخالا خلا تادبأف
 قّشملا ىو: ير ةكمس بدم - جدم

 هيلع انفلا نسحأ هيو اًنيدَم ا 0-7

 باب نم اَحّدَم ةبحّدم حابصملا يف لاقو . مذ ٌدضو
 ناك ةفلخ ةليزحجا تآفضلا نم هيف ام هيلع تنيثا هت

 عجار ) دمحلا نم عا حدملا

 حدملا يزيربتلا بيطخملا لاق. ( هاحنا باب يف ديحما

 عم نتاكف تعسنا اذا ضرالا تحدننا موق م

 لياخملا نعو . ةلكن مدهشه اد كشك صلو مكون | تاو لصتملا *ةفادللا لضيدملاو لطيملا + ويفتصو طاخلا

3 : 
 تراك اذطَو ةيرايئخاو ا
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 5 ءه

 امومفم بذكلا قاخ وهو قرا فورح ند اهييكرت هلا اهيف لسرا ضرالا معو .هيف عساف ةلكأ تبنلا
 0 تعم ةدايز ىلع ةلاد ةيعابر نوكتف ملا اهيلا| ردعتم مزال .تداج يا يف ترفهف بيطن يا دوج

 نيب نننلا عييغتو داسنلا هاقلال ةقرخلا ليعتسي ةماعلا | تناك 25 ررغلاو . هعاتم رايخ ذخا تنيبلا رغد ||

 يللا حيرلا سرذلا ري * كلذ اهدهجل اببلح رثكاف ةزغأ ||

 ةكرحلا رثكأ لجرلا سخن - سخم | دارا اذا ثيديحلا يفو .هسفتل حورا نوكيا هنناب هلباقأ |
 ةكرحا رثكأ لجرلا شخ - شم  |اهارجم نبا نمرظنيلف يا. جرلا ريعتياف لوبلا ىدحا| |
 جرفتتا اضع ةدتحيو ةضيختو ةضخعب نبل ضم .اهرب دتسيلف يا لوبلا هيلع درب الكاتم ند

 .ضونختو نضع نبل وهف . هكيرحتو هبف هلا عضوب هدبز | جرختسا ظعلا رالفو .اهرّتت ىنعب جيرلا سرفلارختنإو
 قلدلاو. هاشتمير ده ريعيلاو: .اذيدش ةكّرح هينلاو ا جيرلا سرفلا رفهتسإو . هرانخا <يشلاو . ةقعأ
 ديو ةبلق ةبار نالفو .ريبلا اهيزمولدلاب وأ بث ذلا فصي زجارلا لاق ٠

 ليا اكن ل رعيعت ةينحو ةارزولط يتالع عمسي ل اذاهيرلا ريمتسي
 لوهججملا ىلع د اًضاّو ضاع ضخ تضخمو متوملا افصلا عارقم لثب 1

 يف ةدالولا عجو يا لطلا اهذخإو اهدالو اند | ىلا كروهظ !ولعجا يا جرلا |ورفهتسا ثيدحا يفوأ
 ضخاوم َج برقا ضخاملا وأ همر رح ضخم هنيه نع تذخاف نوظب اهّقش اهاآلو اذا ةناكحيرلا| |

 . تضع ىنعب لماح لكو ةأرملا تضخم + ضخمو | كلثلاو .رخاّرَم ج ثول ةلعاف ةريخاملا * ورا
 ةضخعملا ة كَرَت نبللإو داما ا انجاح هلا شت وا اهيرج توص عّمسي يلا رخال
 كرت و اًضيخم راص نبللا ضّخْتو . ضخ نا ذل ناحو قاسنلا نيلعززوخاملا +: لحلو جيرب ةنبدلاو ةليثملاوا

 .لماحلا نطب يف ك رحغ اذا دلولا كلذكو 5 بدعم هللا: دوقيو تببلا كلذرلب نموةمسرلا

 ةادلاو . تضخم ىنعي كرلإو رطل تاع ةايبلإو | دؤتل ةنيفنلا ترخم نميةييرج رضا
 ا قا فل ايام داع عرعر مح نورس | تتر , نحل *ريخاَوسو رخو جووبلا سانلا
 قس انج نس سرح لا دعو نعال نك ةناكاهروظأو ةرْخلا دم فيصلا َلْيُك نيتاي قاقر ضب ُبئاحت ِرْبَ
 ةنآرما بظاخب| ةريلاو . ةفيبخ ةجئار نم, فوجلا نم جرخ امو ب
 ثمامت رقلماح لكلو لأ رمويب هل نونملا تضخ | باشي نيل ريما + ةرانخت ما هيغل | ميلا ةئأفب

 اهنال دلوي تحتل هلوق بانم بوني تضخ ةلوق لعجل | نمو لاعرلا نم ليوطلا روف لاو روذتملا + ا
 كرت نبللا ضختمإو .تمل دقو الا دلول اي تضخ ام 0

 .لماحلا نِطب يف كرحت اذا دلولا كلذكو ةضفعملا يف رو قثع ناعشعش يف

 بآقا انا انيبو ةيودبلا هتماقم يف ٌيريركلا لوقو رو ١ ضراف دويحلا يباح

 ضنعتسإو .”هكرحإو هجرخنسا يل . محل ضختصاو مرزعلا | 'يرهزالا لاق . بذكو هّوم ةقرفع لجرلا قرف
 لماوحلإو ٌردصم ضال * بورلا «يلطب ناك نبللا ٠ ةلوتنملا قرخا نم نايبصلا قيرافع نم ةقيبتبأم ةقردلل
 شع ابامح نم اهيلع ىلا يتلا راشعلا وا قونلا.نم . ةدأوم ةلكف ةبلكف ةقرخلا اما قر خ ةي ٌيرهوجلا لاقو

 لبالا ىثنال لاقي اك اهظفل ريغ نم ةنلخ ةدحاولا ربشا ةينبم ةللك يفو بذكلا فالبخا ةقرخلا ٌهريغ لاقو

 اهيف لّسري نيح لبالا ضاخلا وا اهظفل ريغ نم ةقان | نوكي نا لدحيو نيكسملا ىلع نكسمنل اكقاَرخما ىلع
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 لعلب :ةلغ“يقا لام ضرإو . اهحرش لوطي
 0 ١ رقضوجح مط ذخالا نبللا نمو لّوطملا

 ضرإو . لعاف مسا لولا .برشو مطلا ذذأي كري

 نبللا ةوكش ةلعلإو . لكم يا ةليغمو لوم

 لجرلا مخ »ع هي در قاع صاخا اًنالف 0

 قف قزتلا فيففلا حاَمحما * اهكضو اند ةأ رماد

 هر حاب لم رمكلا ىلع هن ءانبلاب 0 .ليخلا

 اع جحامحلا حما د ىنعمو

 هربثخا انالفو ادا ةدححب طوس نيرشع ةنحم

 انالفو ٠ ةفلخا ىتح 8 تلاوة

 .ناظعا ام يا ادي يندحمام لاقي . ءاطعا ميش
 مدالاو .ابنيطو اببارت جرخا ريبلاو . ابعماج ةتيراجو

 ع ميدالا نحم ا 0 3ك و

 يف ةبلطلا ناحتما ةنمو . ةربدخا اًنالف ىرختاو . ةنحم

 ةخرش بلتلا هللإو ٠ ةربدو يف رظن لوقلاو .سرادملا

 كار |ةروس يف ةنمو . دالا ن**نعزاجشوهو. ةعسوو|
 ردصم نحل * ىوقتلل معولق هللا نحتما نيذلا كيلوا

 ايش يف عمجا كموي بدت نإو ءيش لكنم نيللاوأ

 6 ني امو ّرم كما : ةحلا نك ناكلاك وريغوا[
 فلز نطل ه7 ردحلا ٌنمم ج رتيلب نم ناسنالا هب

 ةنحلا متنالأو ُةبَرجو

 يواولا فوجالا نم نّوحت نم ثواأ

 ( عتمو رصن باب نم يواو ) تي 6 هيثلا امم
 بهذإو ةلاز | <يثلا نالفو.“ هرثأ بهذو لاا ع

 بونذلا هللا اختو . رثعتم مزال . عمو ثوم يف ةرثا
 ىعاو وون فب غلاب ةيحت هاحم# ةراعتسا وهو . اهرنغ
 لعفنا تاب نم ىت 3 ةلصإو . 0 بهذ 2ع 6

 انما < تلا" تلو" تيقن سم نونلا تبلقف

 ين 0-5 لعاف مسا واللا نب طم عا 2ع ةغل

 رّوخلو .هب دبب هلا يش جياسلا رقمو .قشلل لصالا يف | عفر ةّيفوصلا دنعو . وع رثا ةناكرمقلا هي دإوسلاو

 ةيولا رغن ام ليقو ةّلعلا ةلازا ليقو ةداعلا اقاضوا] نقبل ريعتم قا لحاف ةتيارو : نيفرطلا كب اماذعب

 طاقساوه دبعلا تريع وجو ةيدوبعلا وحمو ”ةئانفو | نتف 00 ةلداقم اروما مكئارو نم َّنا يلع مالك فو
 ةقيقحلا وحللاو عيجلا وحمو .نابعالا ىلا دوجولا ةفاضا

 ةعاسلاو راغلإو ةرملا يلا * ةدحرلا ْ؛ ننكلا ةكنف
 اذ هز لحرألا تكرت لاقي .: بدخل اوتغ حظللاو

 بهذن اهمال روبدلا مسا مال الب ةَوححو . رطملا اهتبط
 زجارلا لاق .باححل اب |.

 .جاجرلا ةّيقب ترّمدف جاجملاب وح ثركب دق
 ةوخو يملا اهب لاري ةقرخ ةاحتملا | 5

 ( عنمو بّرض باب نم ياي ) هاو هيححب احم /
 ّيواولا يف ةغل. را ا ا

 ةلتع قخ اعرمو اهب تاذج اجعاهمح ىلدلا
 ةكوح هللا ١ .اهماج ارك

 اًحاختما ةيفمإو اضن نو ين ملا

 اشلإو ع هيف راص اًحافعا مظعلا ؟ دعاو ٠ نم جرخا

 هبف ىرج عرزلإو .8الا هيف ىرجو لعبا دوعلإو ٠ تنمت
 ٠ + هصام مم ِ مو جرخ ام ةخاَلا  ى ديقدلا

 . عاخناب هبعست ةماعلاو .رظعلا ِّّقن داو "كنإللا 0
 خاتم ج ءيش لك صا اخو تيعلا ةبحت اًضزا ! 0

 رغاشلا لاق .ًاخم غامدلا اومس امبرو. ةحم
 انلاعنقو 1 0 را

 أ قي يف يذلا ايلا يفت

 ةنع ىلا كيم رش 17 9 ةعطنلا حلا

 اتناذ يل يت ةاش + حلا وذ لظعلا نم : يلا + بوقرع

 يا رم ا رار ا لن 0 12

 ةتعملا نيب لثملا يفو ٠ ةنيمس يا ةقحم ةأن كَ هل

 اجعل |و
 أأودخَع ىلا جانحم وه ل أقي . ةنوعملا هدا - دخم

 هتنوعم يأ
 اللا دن ترج اًروخعو ارتَع رت ةنينسلا ترَخع



 : لخدي يذلا لاملا كلاب ن0

 قش * ًاليلق ليلق ءيشلا 0

 هللا ليقو ١ هم
 5 ماحمو ةلطبا < نبلا

 رعاشلا ل اق.لالطا

 هقونع فونا يوكي يذلا كوبا
 انعاو رشا ىتح مرافظاب

 ةيغل يلا هللا قعخأو :هلام يف ىلا | عقو لجرلا إو

 إو لطب ىت ءاو قحتثإو هيثلا عت ا ةفعم يف ةّئيدر

 ىل . ميم هائلا تادباف قمتسا تا لصإو .َلحضإو

 . قرتخا حلا نم ىحتمإو .اهيم نونلا تلدبات ىلا
 مسا حاملا +ربشلا رخآآ يف ىَرب دكي ل لالطا قحناوأأ

 يف انءاج لافي. مرح ةّدش فيصلا قدام :لعاف
 زا ويو الا قس يل. 5 دن ىإ وك

 غلا عم علطةنال هب يس ةيشعالو

 نا ىلا * تافيرعت قحلا تافص يف تافصلا ةكبفأ
 ةنع باغ اذا لجرلا 5 ىلا قاحلا موي لجرلا ردي

 لّوالا بر ناك لسنا اذاف هل ام هب يتسيو هيلع لزنيف
 7 00 ةءاهاج لذ يف مهاد كلذ ناكو٠ هب قحا

 .هنكريب بجد يذلا ليلتلا ىلا 0 ظ

 نادقو تنب ورع ما تل اقوأ
 هركيخاب اويلطت نا ”ماطا

 وأ درجا قعاو رز ١/ كا |
 سبد ينم فرط 3 ب قالا درجالاب دارملا لق

 هل ةالعفال يذلا لعفا باب نم قحإو . وريغو
 ٌناَكَحَحو كحوبف. اح كد لجرلا كم
 كمناو ٠ قاف مل ةكحام ةكحام * كامو

 مم
06 

 لجرلا كنتو . ايوضغ اجوجل يا اكد“ ناك لجرلا | ىَرب ال ىتح 4ك هيغل بهذي نأ ىلا ليقو .كرإ
 راك لجرو. جوبا ناكها + اًجالناكحاقو 4 بقذيو ةلصاتسي يا ايرلا هللا قب مدل ظ

 .لجاموبف بدجا كاع لب لكتو المو دا لعب | قاتفك كلَ ل املا وخإو .ركذيسو قبلا عار لجرلاو

 مي لبخا مماصام اوب دجا موقلا لحيإو | ثالث واربشلا رخآ ةيقنم قالا ةقرع د ه1 ١
 ةيلط هىشلا م سسانلا 510 تا ناوا ورخآ نم لابإ

 مهضعب لحام |ولحامتو٠ ا لادحا | ىلا + ةيقتحث س

 يا .لحام ثراكمو ٌنامزو .لعاف مسا لداملا د+ اًضعب 0 ا دوجو ةلنف ةيفوصلا دنعو ردصمأ|
 00 ها ا * سيظلاو .ىلا'لعف يف هل اعنا ةلثق وحلا نإ اك ىلا
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 جوج قلما رسع اأ ى

 ( َمِلَع باب نم + لوع حابصملا ينو ) دلبلا لم

 ىلأ هب لمي: لوحتو ةلكو لدع يف كل ذك ضرالاو
 ملعو عم عنم باب نم ) لح لو لحي لجو ناطلسلا

 لوحتو لءاموف هيلا رياعس هداك ل اجعو الخ ( 0 هلا

 .ينّوق يا نالفاي ينليع لوقث . ارق ةلعد+ لاكتوأ
 هاواقو ماداعو هدياكو ركام ال اجو 0 ةلحامو

 لحام وهف .بدجا دبل ,لحتإو شاب اهيا: نيبتي ىتح
 ىلع لحم رعشلا يف ليق اهبرو .نيتغللا لخادت ىلع
 تبان نب قاهخ لاف[ نابقلا

 ةنول ريغت يسار ىرت ام

 1 .ماعنل | اك مصاف اًطمش

 ىلع ن
 ل للتو 0 ةليحي

 ا رددم لاَغاو ا نم برضو 2

 ةردقلإو ككل ري دتلاو ليلاب رمال ءورو ديكلاو

 ةّدشلإو ةوقلإو ةوادعلإو باقعلاو باذعلإو لادجلإو
 اهب يتسن ةميظعلا ةَركَبلا ةلاحلا * كالهإلاو كالطإو

 لع عمجلا عمجو لاح جربعبلا رّتف نم قرقنلإو لبالا
 ترك ةلاًحالو.نونايطلا هيلع ٌدقتسييل ا ةيشخمإو
 ةذشلإو رابغلاو ةعبدنإو ديكلاو رككلا للا لو ح فا

 لح ضرإو + ضرالا سيبو رطملا عطقاو بدجل او
 درط نم لو ب عفتني الآ . 0" لجرو٠ ةيردجم يل

 لبالا نم لما ب هرطضأل الو وطلا لحامشلا#ايعا ىتح

 يا ل بسبسو -نودلا نم ةدعابتملاو سانلاو
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 قذاحلا غاب دلا

 . ةمص انالفوأ|

 ةغبانلا ا

 ينناف ديزي اي كنثاحم عج

 اهو ركل اع عوب ري تددعا

 قرد عملا ا قرشا نش

 ءار واكل و هاج معا معن ان نمخأ
 0 اا انلاب 0 3 |

 نانملاو ١2 ىر اعلا 0 7107 ةلتف

 | ال ىلع مرت نجوا كو طازسلو# لج
 لاقي .ةصقن <يثلإو . ةريدخإو هالتبا اًنالَف ص## بره |

 ىّلعت ط كهذو ا يا ةيونذ نالف نع هللا ع

 كم أن مثلو ٠ ابنم ”هافصو ةرهيطو بونذلا نم هب

 هالو كقودكلا نم كتزهظ ندمت! تلطخ | رانتعلا

 ىنعمب سيشلا 0 ارب لضرللا نم صخإوأ

 ةودلا كسا وول او“ 56 ودب نمو٠ .تصخما

 امو

 :نودح يازشلا ابيف سانلا صخب 11 ةالفلا صاخلا|
 ةغل ابل لاعف صاحبا * اًصاَخ ةيود اك ل ا

 *ذارطل عتلا ملال بلأا راع ىزب دا ةازسر
 تفتك نما لبحو. قلما ديدش يأ صحت نيرفو

 صيملا * نبل يا صحم ٌرنوو .نالو هرتز بهذ يا

 ديدش هس صيخ سرفو لجرو .ٌولجما ةئسالا نم

 * ص ي حيف ردك ذ ديلا نب صلو . "دم ىلا
 سرفو .بذاكلإو قداصلا راذئعا لبقي نم صخعألا
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 . ةقرحا "يلا ةركإو

 ةنسالا نم صخخنأاو ىلا دي دش يا صخم لجرو

 .جحدم ىلا دي دش يا صوحح» سرفو لجرو .ٌولجلا ماعطلإو .اذي دش ابعماج اشم اهشح ةتيراج شحم

 صوم“ ( "هو وهو لجرو سومافلا يو ) سرفو . ةتقرحا هدلج رانلإو.مللا نم رشق دلجإو . اذيدش ةلكأ
 لهَرلا نم صلخ يا مئاوفلا | ٌرحلا شحما * ةعلتقا هبلع ّرمام ليسلإو

 لكت شحما دق ةنس هذه ل اقيو .ةنقرحا هدلج رانلإوأ

 ٠ ضح لا برش ضمت ضم لجرلا ضمو . هأيأ ةصلخا | ٌنالفو . قرتحا +يشلأ شحن“ |و. ةبدج تناكاذا ءيثأ
 ضخمو | مظعي ىتح لككلا ريثكلا شحاملا د كلذكًيضغأ
 ةضحام ةريغو دولا ةضحام# بَسَمْلا صل اخيا ام وتلا شاتنلو : ثاثالاو الا شاملا + قرإو ةنطب |

 هتمأقم يف يريرحلا لوق ةنمو ٠ ةضحم ىنعبب اضاع ةضخإو | لاق .رانلا دنع نوفل احتف ىتش لئابق نم نوعمدجي

 دولا اًنالفو . نضضحلا ”اقس اضحم ةضحب ةضحم

 -2- در

 راص ةضاوحم ضحمب ةبسن ضحمو هبسن يف الف

 . صلخإو حّرص يا .شغ ام دعب ضحامو ةيسيلفنلا

 رعاشلا لوقو
 ةكتاف ّنكيف امأ ينإوغلل لق

 ضامما هيف برضب ,يثلا ولعت
 اود د اوزلو اك اما اكيزو نما اعتب اًنالف نحو

 يبتشي يذلا ضيحاملا + لا برش لجرلا ضحتتإو
 يأ ضحام لجر ل اقي وأ ٠ ضحام لجر لاقي ضحلا | د
 ردصم ضحملا# نبل وذ يا دراج نصح لا

 ج وربغو نبللا نم هريغ ةطل اخي م يذلا صل اخنإو

 ىنتالاو ركذلا بسلا صلاخ يل ضدي رو . ضاحي
 تبنثو تنّلا تش ناو .ةاوس هيف عمجلإو قنملاو
 يف ةنال ةقباطملا نم دوجا ةقباطملا مدع نكلو تعمجو

 ةضوحمألا# ضحلا يتشي يذلا ضو .ث دصم لصالا

 ” ت16 | جايدلا نحوس ]ورا ةطاارمإ فضلا
 هطااك يأ. ةضوحمم”ةّضفو

 هيلع رمارتولا طعم د+ قعمو ٌةنز طقفك طم

 .ةلتسا فيسلإو . الع ريعبلا طختمإو .ةحلصمل عئاصالا| .
 يا طحام ماعو .لعاف مسا طحاملا * *ءزتنا خرلاو

 ثيغلا ليلق
 اهخانتسا ةظحام ةقانلا للا ظحام - ظحم

 اببرضيل ةّوفلاب

 .”هكلها انالفو. احمو ةلطبا اًمكع ةتحمب «يشلا حم
 أبهذو ةصقن <يثلا ىلاعت لاو



 نجت

 ةعاجملا*نييطل أو "ا نم قيفر ٌوسح عاشلاو . عينا

 * عجم نا ثحينم ةعجلاو ةعاجلاو .عجمتلا| ربنكلا ةءاجشلإو

 هناكم نم حربي داكيال سلج اذا قالا علا عجن
 نيف ةلهاجلا ةعجإو كانا ميلا هيما * لهاجلإو
 2 بح 0-0 ةنجاملا ةعجشاوأ|

 نبلو نبلب نجي دع عملا * هايحلا ةليلق يا٠ عع

 رجارلا لاق .رمدلا ىلع برشي
 ىلابح ثالث انراد يف نا

 اعيج ٌنعضو ول نا انددوف

 ناش مث ٍفَّره مث فراج

 اعيبر ّنكَنعضو ام اذاف

 الل ةرخإو صييخل يتراج
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 يح

 نجما * * نأجم ج ؛1 للبت امو عيص ام لاهي ال يذلا
 راع دام 1 عساولا يناكلا رينكلإو نوجا ريثكلا

 ذحا لاقي. نال هيثلا ةيطع وا لَدْب الب ناكأمو
 يا راجع كل هيثلا. اذهوا ضوعر يغب يأ انََع ةلعفو

 ىزتني ةقان شو نراَملا قبلا ىف نع امملا ل داالاب

 قيرطو . حلا داكت الف لوخنلا نم دحاو ريغ اهيلع

 ليوط دوديم يا نجيم

 قينجلاب لومر ةقنجم بعل قبح

 .كتنحمال يلا لوقن ا الع 9 دب اة

 بأي , نمكديعأل حجل | ضع فو .اًضغ كّنالمأل يا

 تملا * ايم ناك ةناعع تحب ويلا تقعو.] اجفإلا

 ككل تالا فسيقاك كا روبلاو ديدشلا
 لس و .لا

 راجع تود ج صل اخإو

 لبحإو ٠ دوعلا اذكو . ةرشق اً هج ربل جم عا |

 تللإو . اهعماج ةأرملإو . مدالا اذكو .نيليل كلد | ئئزبف ةراجا ةتيكترفاحلاو. تنرهف لمعلا نم تطأ
 تبهذ ضرالا تف . ةحم عيش نع يقول ةضخم نمدلام ماو داجلا نيب نوكي نا لجتاو 2 بلصوأا

 لجراا 2 جارت اهتمدا نم لوانتت ىتج بارتلاب | نم لام |بيف عملجي ةقيقر ةردق ليما وا ليملا اك |
 يا) ةيفع * ةلطام اًجاَحمو ةجحام ةجحام * بذك اور نم لبتاك ل بالاو لجو لاي ج لمعلا رثأ|

 ةديعب يا ”يوحم ( ةفاشم | لهعلاو» تاج ىنعب هدب تاجات هالتماك ةقلعمأ
 ( ملعو ب برض باي, نم) ؛ شط ويلا ع لك لجاملا* ىّدعتيالو ىدعتي لح اهرتص هدي
 اًحاحما بونلا جا * ىلب ةحرحمو احح اَححو 8 ميج ت1 جاع ععرلاو ماووا لبج لصا يف هام
 ديلا بلت كم ويف

 ُبنناكلإو .فشي مل وا ةنيبي ل هربخ يف لجرلا عج 1
|| 
 | يف بهذ نالفب اف ةفورح نبي لو هجن باتكلا(|

 ١ لاح نم ا رمفتسم ريغ اًههذه ةمم راك

 .يخرتسملا جاَمجلا + <مشرا لفكلا حجت +. لادأ

 | "جرم يأ :لايهعقم مسا جحش لذكوأ|

 لجل اظلغو بلص وع ني مالو !

 صم ا ٌدجُدَض
 | انجاقو . نجاملا لمع لمعو ةناملا فلكت لجرلا نجع
 | ىل ًالعفو الوق يلابيال يذلا نجاملا * اففارتو احزام

 حاتلإو : ضءحا ةليلقلا ضرالا حالا د + تاع

 لك صل اخ هاو. لابلا بودلاو رن دصم لا * عوجلا|
 باكا ال + كلك قسما قاف تي

 ضل ونص ملا +ةللعفالو هلوقب كيضري نمو | ىلل

 نيمسا | آلا

-_ 
 فيفضل أب ةراحلا ةماعلا دنع ةراحلا 2

 رو ح ف تريكذ دو

 +مرميأ انالفو.اهمكت اًراَحو اًرتع اهزحب ةيراجلازتم

 ضيا هل ل اقيو ٠ عرضخملا ىلاربغا رهز ل ناحير زّئحاملا
 زوحامّرمو يزوحام ورم

 سخألا * ةغب دو 7 اد احم خي دلحلا سم

 |؟هأ



 هب رهظب ةنال بالا دجب عسملا تبّقلو ةرخآلا راد يف
 عيفرلاو دجملا وذ دْيما * ملاعلل ةتيظع يا هدجم
 لاعفلا نسا تانلا فيرشلاو ميركلاو لاغلا

 ريخلا رينكلا هتانصو هتاذ يف ميظعلا ىلاعت هنامسا قو

 :ديجلا ىلا ةبسن ٌىديجلا *« ودابع ىلع تاسحالاو

 ديجلا دبع خلا :ةيدن ”خيافيجلاناشيتلإو لايرلاو
 كبل نو سلا يشل الار ران لك نضل
 ديم هسا لحل ىلا ةبوسنم لوق نميلا

 رجس هللا نم رجبو .شطع اره رب لجرلا رجع |

 دلو متع ةاشلو رجم يف ةغلورب لو ةنطب المت ارجع
 اف اًراجما هرجتإو اراجيو ةرجام عيبلا يف هرجام * اهنطب يف

 ترجم ىنعمب ةاشلا ترجإو . هرجوا نبللا ةرجإو ٠ هابار

 + ريعبلا هب لمعي ل اًمعلاوٌر جام ر دصم راجلا# ريع يهنأ

 نإو غلا لبالا نم لماوحلا نوطب يف امو ردصم جملا
 نطب يف اهب ريعبلا ىرتشي نإو اهنوطب يف ام ىرتشي|

 هيلع هنأ تيدا قو :نطوا نأ كيرحتل او ةقانلا

 نوطبلا يف اموهورّجللا عيب نع يارجل نع ىمم مالسلا|
 .ةياهاجلا تاعايب نم ناكو جتالملا عيب نع هيبنك

 شيجمإو ءي لكنم ريثكلإو لضنلاو ابرلا اًضيا جاو
 نم و ةنبازلإو ةلقاحلاو رامتلاو هيفحتو هلقفل مظعلا|

 ند برضو دالبو ردصم َرَجْاَو عيبلا يف راجمالا

 ناو ةاثلا ترجما نرد مهو او ةيبهذلا اهتاكوكصمأ|

 ردقنال ةلوزبع نوكتو ليحلا نم اهنطب يف ام مظعي |
 يف ام لع نم ةلوزبم يا ةريع ةاخ * ضوهتلا ىلعأ
 ءاغلا نع ةريجلا ناسل نبا لكسو لما نم اهطب ||

 ا ىحال ةيرق قدص لام لاقف

 لاملا ابيف رجح

 احا الق ليم يع قاين م
 ما سجل *رصنتو دون لاقي امك سوجملا نم

 سانلا نودبعي ليقو رمفلاو سمثلا نو دبعي

 اعدو انيد عيد لجر سوت 2 ليقو ٠ سو دحاولا
 انلا ِلا| نم

 ءدوببو نازبكتنوع عا ج يسوم هبلا ةبستلإو نينذالا

 ريخما لعاف نأ تا اوقي ةيوننلا نم ةقرف سول ليقو

 ىلع يسوجأ قلطأ اييدو .نمرها ٌرِشلا لءافو نادزب

 5 اونا نيذلا س وجاك ف ويقلإو مكحإو رحاسلا | اه

 | سوبا ليق ٠ جملا ةدالو دنت ةيدوهملا ىلا سر

 لك الو مؤاسن 32 ال اذلو باثكلا لها نم لوسيل
 لا . موال مهم ةيزجلا تذخا اناو٠ . محئابذ
 اطر يمول فيوم ةّيموجبلا + باتكلا الا
 | ماوعد وا مهنئاطو مهّلم يا كيرلا

 ّْ ا ام جللاو يسمو يسجل

 ىهو سوأمل ةعضو ةسدنه او كلفلا يف تار داصم عومجم

 02 طلو ةيرافإاب رك نين بسم نم

 . ةليقثلا ماسجالا عفرب سوهشم ةيقيرفا نم فوسايف
 | ةظنل فو. كلذ هباش ام ىلع مسالا اذه قلطا |خالف

 فعالا اهانعم ةّينانوي
 . كابا سوبر ةكيصم قوو هقوشلا خومجاملا

 ريبتلا نول ”ءانعمو ةيسرافلاب

 الرع قوافواس يا أما طغش لجر -طح
 ّيرهوجلا فو ) عج عجعو عب عج لجرلا عجم

 ع رالف جيو ٠ َنْج ةعاجم ( َرِلَع باب نم عجيب عجم | ن

 رفلا لكاوا اعم تبللاب سبابلا رملا لك ةعجتو
 عجاو ٠ ةتفاروهرجات" ةعجام ةعجام *:نبللا هيلع برشو ل طا وهو ديدتلا زهازلا فاى قد قار

 رمل ا لك لجزلا مج عجتو ٠ .ءانالا نم نبللا اش ليصفلا | عا ابننا ابيلع قأتف نال ناوهو رشنلا نمو

 .نبلا ولع برشو رغثا لكأوا امم نيلل اب سبيلا ينو: نارتملاو نارعقلالافب جيت نيترجلا اها
 ةوسح وسحي يأ عجمتي لازي ال الف برعلا كوقنو ةداتعملا ءاغلا نمر راجملا #2 اريتوح 00 ةزمسل

 « انفارنو انجامت امجاقتو . ةرغ اهاعرفليو نبللا نم . تلزهف اهطب يف محلا قع يل عش اشو. راجل
 [رينكلا عاجلا * عيل ةلاضف عاجلا * ةينازلا ةعجاملا ياة ةروثتم ةنسو 355 25 عار ع مار ْ



 دع حد

 00 سال للف باعللا نال ةريبكلا ةقانلإو| نامب ىلع لمجشن اياضق نم فلما وه نييفطنملا دنع
 لسعلاو كيفنم هيمرن قيرلا جاجا نوجرعلا جاجا يف كلذ تبغي | مكح ةلع يف ريئزجل 0 ةكراشم ْ

 ازبخنو ٠ .زاطملا نزلا جاو لغلا جابت هل لاقي دقو | اًءرف لوالا يزجاو اًايخةكبتنلا يسر قريش ل١ ا
 .هيف نم لجرلا ينايام جلا # هَذا زبخ يأ. اًجاجعا لاعلا لاقي ابك اًسماجو دلع كرتشملاو ًالصا يناثلادأ |

 ديل هنا مث ةيناعنملا هتماقم نرم ئربر حلا لوق ةنمو ةنال ثداح تيبلا ينعي ٠ تيبل اك ثداح وهف فلوم

 ءيثلا ةجاجي 2 اما و ةنجاع | .اًثداح نوكيف مل اعلا يف ةدوجوم ةّلعلا هو فلوم ْ

 40د .هيبشتلا لعو بكرملا زاجلا ىلع لطي نايبلا لها دنعو

 لا # ةتراصع

 . ةراجحما ىلع لسعلا طقن لإ . شاملا ثم

 ناحطسوب طيحي يورك مرج ةّئيطا لها دنع لّيمملاو
 حم يف يف هابطقو ةتتطنمو ملاعلا زكرم اهزكرم نايزاوتمأ

 : هيبطقو جوناي ٠
 - ثاينملا مسالأو شر اًنامْنمو ةقم يف أ ثم ا

 .ةظاخ مرمأو نهدل اب اهعبشا ةليتفلا تفمو. جتفلاب

 اىقيثمو .هاكا يف هطغ اًالفو .هكرحو ةعنعت <يثلاوأأ|
 اولد ارش ةيكصرا ٍْ

 ةئغرمال ايو . ةتناثم باصا اندم ةنثمو ةنثمب ةنكم
 ىف لوب كسعسال ناكاانثم نلف لجرلا نثمو.هبأ

 * ترظب ةأرملا تنثمو ٠ ةلتثم 007

 :ناسنالا نم لوبا فتم قا ديول سرا اكل
 نمو مقتل ف عملا قوش لجرلا نم اهعضومو نإوبحناد

 | | + تاناكم ج ميقتسملا ىعملا قوف حرلإو محرلا قوف ةأرملا

 ةتناثم يكتشي يذلا نوُثيَكَو نامل

 قدا تسراع يو نم كرا لك
 تضاففارسب يف اي داما نم هوس فش نا

 ةغرالكلا اذه اب دالا لوقو .اهبص يا. كورلا ءاكلابأ|
 ةراعتسالا ىلع وه انا ةهركتستو ةفذقن يا عامسالا

 * عربا ىنعمب جلا لمعتسي ةماعلا ضعبو ٠ بالبلا#
 بتاط يضعان ,تك ضر ,نالفب الف ظ

 .دالبلا هليل جاما لجرلا# حاف اا

 نا لبق يرجلاب ادب سرفلاو .الا هيف ىرج دوعلإو
  ةظفن لا انين قعر اجا هن ررطتلا

 اناناس نمو لعاغ تا ةجاملا + تششرت يل. لقلا|

 :ةباعل ليسي يذلل جام قمحا لاقيو .اًمرهو اريك |

 د ةيضنو تاما نيقدشلا ةاخرتسا ©
 رهظي ىتح بنعلا هد ثي ددكلا ض 1

 لت إو ىراكسلا جاع: و يأ

 ( يع باب نم حج برعلاناسل فو ) لجرلا
 .اهضؤضخ ريبلا فو 0 5 .ربك اح مح

 ربكت لجرلا مح جن وركذب حشو
 ١-5 ٌةِ تعقو 3 9 37 تدم

 يارلاو.عيشلا .نم بيرق للا نم تلانو اريثك |
 داينلعن لقصتإلو) اهطمد لم العا اهوا ادخ بالا
 كلذكو دجام رماد اذ ناك اج لجرلا 0

 هيلع ىثإو ةيظع هدجإو هدم دي وهف ةداَحع دج دجم

 ريكا انكأ قم نالنإو . هرثكدأل هللا ديلا ل5 ةيلتم

 لبالا يارلا دعو . تدجحنعمب لبالا تدجإو . داي ل
 يف ةضراع دايو ةدجام هدجامو . اهَّدَجحت ىنعمب اهدجإو
 . هدجمركذ دجامتو . ظعت دّجتو .ةبلغ يا هدب دجلا
 انعلاو خّرملا دجتسإو .هدجم !ورهيظإو !ورخافت موقلاو
 رجهتساو ران رج لك يف لثملا ةنمو .رانلا نم ارثكتسا

 لاقيو اهيسحوه امرانلا نم اذخا امناكرافعلاو خرملا| نم
 انلل هلتملا رتكي ا اشف يرولا ن اعرسي امال

 + ضعب ىلع ءيثلا ضعب ليضفت يس بّرضُي دججلل
 نا جام يشوو مس اولد نسحلاو دجلإ وذ دجاملا

 لينوةعفرلإوٌزعلا دولا |« دجاَم َىَم ج ةدجام ىئنالاو ريثك

 ةصاختب الا مركوا هابل ب ال نوكي الوا مركلاو فرشلا | ني

 نجلا لصإو . دّجتلاك ةعفترملا ضرالا داو . داجمل َج

 نيسيدنلا ةداعسل ئراصنلا ةتليعتسا اهبرو. قثكلا
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 ىأ رهظ ىقىنعكب 1طن ثم نم فورعم روهشم يأ . لضنلا نمور دصم لالا «اهغيصيل عراضملا ةلثبإو

 ةقآو بمَع يا ّرشلإو ريخلا يف ةلثمارالف ملوق نم ةف اس دو سرانلا اهلعتي باتكلا نرم ةصلا ةلاَمْلِو

 .ةيهادو ةنتف ةفصلا هذه لع ناك نأ. لافي ام انهو نع اهلقلو نيدو قلك لس يزن ةدحإو ةمفد ةذاتال

 تل ومال لكك اذا لكم" ارم مسا اذه ىلع ةلثللإو | لمعتسي لثملا * لئاشمو تال اَنَم ج باصتتالا ىنعم

 يفو باذعلا نم ةيضاملا نورلا باصا امو ةبوقعلا لاو ءيثلا 120 هبشلا ىنعب هجوا ةثالث ىلع
 دنعو لثملا ىلا ةبسن عملا + تتم ج اهب ربتعُي تبع | ىثملاو ثنوملاو ركذلملا هب فصويو لاغما ج ةفئازو
 تيب توافت الب قاوسالا يف لغم هل 5 ؛امةاينلا ملاقيو كلثم ّنهو مو امهو يثووه لاقيف عمجإو
 هفالخي ٌلمملا ريغو نْيَدلاب سيو هب ديب هئازجا | .انلثم نيرشبل نمؤنا نينمالملا ةروس يفو ٠ مللاثما

 توافيملا يددعلاو راتعلاو ضورعلاو تاناوي لاك سي ١ يا يش هلثيك سيل ةلوق 3 اذه ىلع ميضعب جّرخو

 ريظنلاو هبشلا ليلا * أضيا نيعلابو يلا سيو امدايزب لوقلا نم ىلوا وه لاقو يش نصرك

 لاَيَمألا نا 0 ج لضافلإو | >يث هتاذك سيل ىنعملا ليقو لصالا فالخ ىلع اهمال
 ماني مو اذه ليتم وه برعلا لوف لانا عصت | كلضيال:كللفمو الرا درب زك كلن علاق 8 0

 لكمألا # ريح اذه نا اكريقح هيشملا ن 0 نوديري لوقو ب ؛ معما ام لثم اونسآ ن افةداي ,زلا لاغمو .انك

 يا. موق لقما اذه لاقي . ىّتعمو ةنز لضفال اك | هيلع ٌمشْيو بلطي ةلثم يا هلثا. دارتسم 0 ْ
 لغما وه لاقي هبشالا ىنعب لصالا يف وه لبق . ملضفا | . ةيهاملا ماق يف ءيشلل كراشملا وه ةامكحلا دنع لذا
 ةلامعتسا رثك لضافالاب هبشا ل اقي اك لضافالاب | ٠ ل انما عتشا ريظنلاو هبشلل لثملا يف ةغل لدكإو

 ج لم 3 لعف ةنم فرصو لضفالا ىنعب را اصف | يا نوقتملا دعو يتلا نجما َلَعَم دعرلا ةروس يس 4 ةنمو
 لئاماو 530 يا نالف ينب لأ ثالفو» 7 00 ا 2 00 . نجلا ةنص

 | هسنان دنع ع ميلعإو 0 اي ممهشأو 506 يا 000 يا 1 هب رضع نسل يثانل خازن

 ةلوُثمألاو الز حايل ياك ةيئارظلاو . لوقي اه ةلاحنا يا ) ودروبو ( مالكلاب تديرا يتلا اهبأ

 نو دلوملا ا انور تايالا نا كيم ريغتال ل اقمالا ظافلاو( مالكلا اهيف درو نأ ةيلصالا

 : ليثامإو تالوُنُما ج سردلا نم ةلاَتلا ىنعمب ةلوثمالا | ماد اهيف رظني لب اعمجو ةينثتو اًدارفإو اًثينأتو اريكذت
 ليئات هيوث يفو . ليثامت ج ةرّوصملا ةروصلا ل انمدلاو نع ريت ال ناكل د نالاولضا يا تكا لوم لا

 ةعنصت ام لاثمنلا يكد! ةروصم تانإويح روص يأ 0 عا ض يف كلذ عجار اقدر اوما

 ةروصلاو حورلا تاوذ نم مل 0 هروصنو ىاذل ايبا هدعب ام نوكيف اليت لثما يا ةيردصملا لع

 مسحت ناك أ ليثاقلا ىراصنلا تليعتسا اهّبرو. باع | ركَذي افإو ةنمال دب نوكيف الثم برضا يا رمضم رّدقِب

 ةلئاجلاو لئافلإو اهتم هل مسجال ال. روصلاو هابشالا نم | نم لاَتسألا رفسو ٠ صوصخلا لاثملا داريا دنع اذهأ
 ”0 ا اما نال فكرك ى قام اغا افي لكلا 4 يال وهلا مدقلا دهعلا رافسا

 هامكحلا دنعو .ًالثام سي نيددعلا نم لكو ةعبرإو | هتماقم نم ّيريرخا لوقو ٠ لبكتتلا ليما * لت آلا

 0 نييعيدبلا دنع ةلئامإو 1 ف نيئبنلا داحتا ةيبرحلا
 دور -

 *لَيق لعلا لهالو كلْثم اعلا يفانا



 تعفرت مرعلا هاب رش

 جمر نط رضخ مج ىنب 1 0 ب 2 0

 : هلم
 ون م يف تثركحذ ىم + ٌىواولا

 ةي ةغل هوو شيشحوا ليدنب اهم هدي نالفو
 حرجلاو . اسد ةمعطا ةبراش ثمو . شم

 نب ثيدخحاو

 اهب حس ةيطعل ابو: .اهءام حزن

 ةكيبرلا دثاملا * ىّدعتي الو ىّدعتي . اذئام ةتلعج اَنالف

 ىلع هديب ةزمغ اًطْغمو اطقمو اطقم ةطقي ةطقم

 01 نايل

 تشم أعثم عم 00 تف ةارملا تعم

 باوصلاوا ) ةآسنلل ةويبث ةيشم ةاعئملا * ةعبق ةيفم

 ةنقثملا عبضلا ضيا ةاعتلإو .(ريغال عملا

 ايصتنم ماق الوم ل هيدي نيب لجرلا لك
 باغ يا رمقلا' لقمر -دص قمرالاب اطل النا

 لجرلا لقمو . وعضوم نع لاز دبز لَو .ذض رهظو
 ةلغم راض انالف الف لّثمو ٠ 75 نالنب اًنالف
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 ًالثم لثعو لثم ليتقل ابو .لكتةلثمو الثم نالفب لّثمو
 نيب رالف لو الكت رطل راثآ ثرهظو ةعدج

| 

 حالطصالا يف لاب ىتكإو ٠ جنم ليقوم طسو يأ
 انك ت قو يف فوسكلا نوكك نامزلا يف هيلا لوضتخ

 ةلوشمألا فو اراركت اي دفنا انسح ليم مدنع لّتقو نم انيك هدم ( راي ) اثم وبنو لبحلا قم

 لثم

 ريرج لوق ةنمو .لثم ىنعمب ثيدحلابو ثيدحلا لثقو

 ال انمالا لثتو ةنسا كح

 ةشئاع 0 5 .دحإولا عارصملا يف ليعتس اان

 رابخال اب كينأيورعاشلا لوقب لدن مالسلا هيلع ن 1 ' قِرَع م جاو : ديف ام جر اثم ثدي يلا ثمم

 اذه لافي: هابل ابو هيسأنب يدع ايبرؤم خو كيو

 .هل اثم رّوصت «ىثللا لثقو.هب 3 اندنع ةلّثمقن تيبلا | . ةتفينغ ةنعىفن
 اذه ل اقيو.الثم ةبرض ءيشل ابو .رّوصت نالنل هيثلإو

 هزت لكيوت يفر نئعرزدم لس فظل يلا للدار ا ا ءينلا خم
 ديلا بنام يلا للام تي ع

 قنيذحلا يا َلَثْلا لتمإو . هريلا ثراقو َلبق] هيلع | رظنو رتتسا ادم دن ةراجما ىبنا لجرلا ذل
 8 حاتم مدنع لثتمإو .ةلثم وع لملابوأ

 ةلفتم لكم تببلا اذه لاقي. ةتيدعت خدعت لع

 , هروصتق هل ةرّيص يل ةلفتماف هل ةلّكمو .هب لفتغو

 ةتقيرطو . هعاطإو هل اثم ىلع لمعو هاذئحا هرمالثتماو
 لعاف مسا لئاملا *ّصتقا لتافلا نمو. اهدعي ملف اهعبت

 ريهز لاقو . ةرثا بهذ ام موسرلا نمو
 امل ةلخو اهلها ايمي

 لثامو نيبتسم اهنمف ”عوسر
 ماتا ركب لئام زوجو.٠ دهاج دهح يا لثام لثمو

 ةلثاملا + ميلا باي يف رك مابطالا نع اءامس اهتضو
 5 0 هب تمم. ةجرسملا ةرانمو لثاملا ثنّوم| .

 شارفلإو ءيشلا ةنصو صاصقلاو رادنملا لاخلا
 ري مبرر

 0 لفمو لو ةلئمأ جويل م اني

 هلاصيإو ةدعاقلا حاضيالركذي يذلا َيزحلا ىلع * للملا * لَ هلام لثمو .ابصتنم
 ير ملاكم انك لعافلا لاقي اك ديفجسملا مف ىلا . ةثّدحو ا ند

 ع ديشتسي يذلادهاشلا نم ؟عاوهو ديز ماق هنآك ىتح اهريغو ةباتكلاب هل * هرّوص نالفل «يثلاو

 كب ظنل ىلع نييفرصلا دنع ىَ داطيو .ةدعانلا| .لثم ىنعب ليتالابو .هيلع لكت نالغبو» هيلا رظني
 م بو د

00 
 هل اوريو زمبك كيا .ايوإو الاثم ىديو دعوك اوإوأ اةهياش ةلئاجةلئاقوأا هب ةببش آل اتمتو ااينم نالفب انألفو

 يضاملا ةلثما لاقب . ةغيصلا لاخملاب داري دقو . ايئايإ ناطلسلاو ٠ ةلم ةلعج ةلثمإو . هب ةببش نالفب انالفو
 مسح
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 انالف نتمإو .ةياغلا يف هدعاب اًنالقو .ةلطام ةنئام هّنح | عرحت ىلع روهمجلإو . قالطالو جوزت ريغ نم اس ظ
 حالطصا يفو لعاف مسا نتاملا * ةنتم باصاوا برض | ةرمعلإو ما نيب عيجا ةغللا يف عشا + ةّعنما ح 5

 نآللا * نثكا بحاص يا حراشلا فالخ نيفلؤرلا | يف ةريعلاو <لا لاعفا نيب عيجا اًعرشو نيمارحابأ|

 نوتمو ناتتم ج عفترإو ضرالا نم بلص امو ردصم | وعلا ل اعفا ميدقتب نيمارحاب ةلحإو ةنس يف حا رهشأ
 انْتَمو .رهظلاو هطسو ىلا شيرلا نيب ام ممسلا نمو | قوسالب رقعا يذل اف اهي اماملا ولهاب لب ناريغ نم
 لو بصع نم لامثو نبي نع باصلا انتكمرهظلا ثافيرعت. . ةعتق لطبو ةماملا هر ةدلب ىلا داعألل يدها

 سرفلا نتمو ٠ . اهداج قيرطلا نأ نآمو' كتويوركذم | * * كتب لثم ةعطق 8 كتب ءيثلا كتم

 .يث)وحإو حرشلا فالخنينلوملا دنع نآملإو .ببكوك | *ةعّرجت بارشلا كلتمتو . ةرهام ةكتام عببلا يف هكتأم

 ةيظ وك لفو :قاعمللا ةيوفللا ةظافلا تي دحلا نتمو | اضنا كلو ”ةتراظحل .ديجت تاينو نادصم كلما
 اطوضا ملل نتمو ٠ مالكلا نم :دانسالا هيلا يبتني ام | لكن مو رشد وا بابذلا فنا كلو كلل

 ضرالا .نرم بلص ام نما * اهنادرفمو اهظافلإو | جرخم هنا اوبعز ةرَمَكلا لفسا قرعو ركيز فرط هيش
 مدقلو ىنسحلا هآمسالا نمو ةنانملا وذ نيل »* عفترإو | رثو وأ قوحلا نطاب ىلا لولحالا نم ةدلجاوا يلا ظ

 . نينامت ج مايخلا طوبخ نّيِتِمَتْلاو نانا + ٌةركذ | لفسا دنع رَكَدلا نطاب يس قرءااوا ليلحالا
 كلن يزاد هن زالقي 00 اهون اا ياك

 اهتم هنب لجرلا هتمو .اهحتم اهتم اهتيولدلا تم لاو .نسوسلاو دروامز سم

 بلطو حّدمت لجرلا هنت * ةيإوغلإو ةلاطبلا جاع 1 يتا]و ةاضاملاو ةآرظبلا هاكتملا * ةينتألا

 ( نيو خجنل ١ ضعب يفو ) ىوحتو رتو هدف سيل اهنا | لفسا دنع كذا نطاب يف قرعلا كلا * لوبل
 موقلا هتاّتو ٠ ةيإوغلإو ةلاطبلا جناعو ءيثلا يف غلابو هيقوح

 اودغابت ةكّرحو ”هعزعز 5 اد ةلتم

 . اَطَم يف ةغل ( ٌيوإو ) وتم ودي ضرالا يف اتم لّسوتو هيلا ٍلصو ةتمتم ةبارقب نالف ىلا تمت
 .ةغبق ةيدم ىثم انما لجرلا ىتما * هدم لبخلا اًنمو | ءاهعماج انتم ةأرملاو ٠ ماقا 50

 *بلصلا ٌدمسوفلا عزن يف ىتتو .رثكو ةقزر ديما الفو يف بهذ ديزو . ادي دشوا ةبرض انالفو . فلخ رالفو
 ىحن نامزلا نع ماهننسا مسا هجوأ ةسمخ ىلع ةيضنو ىم | جرذتسإو ةنفص قش شبكلاو . هدم <يشلإو ٠ ضرالا |

 رعاشلا لوفك نيلعف 2 طرش مآ . هللا رصن قم نسم انالاف نكمو . عمجا ةموي ةب راس نالفبو . ابقورعب ةفضيب

 ينوفرعت ةماعلا عضأ ىتم اياننلا عالطو الج نبا انا هام نامي +يثلا قتسو : ةدقم اضإو ترض 57 ةنتيو
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 نولوقي 05 يف كلذو يف وا نم ىنعب فرحو | ىلاعت هاما 5 نينو ٠ ناتمو نام وهف :يوقو بلص

 «ةيف يا. همك ىتم اباخدإو. ةنم يا همك ىتماهجرخا | ةفلكألو ةقشم هل اعفا يف ةقحيال يذلا ديدشلا ٌيونلا

 يا ُّلَجَر هل باحااآم اقرب ليخأ ةدعاس ل اقو | اهبرض ةميخلا نّكم * ٌدتشا بارشلا َنْاَمو. بعتالو
 ٠ تيوصت هل يغملا ليقث يا باح باح نع( عضوم ىلا ينمّدقت هل لاق ةقباس نمل ثرالفو .اهطويخي
 يك قم 4 ةععضو لوقت ةضنالو ظسولل ف دارم ثسإو | نم انْئَم هقئارط نيب ام لعج تيبلإو٠ . كلفحما مث اذ اذك

 بيّوذ ذيلا لوقو. يف ىنعمب انه يف ليقو . هطسو يف يا | .بتعلاب اهّدش سوفلإو .ةدوعالا فارطا قرت ًالئارعَش
 باحجلا فصي | ةنتامو . هيواال اب هايف ماعطلإو . تر اب هده ةاقسلإو



 ماقا اًداوثم دنع + ناكلاب 5
 1 0 كيل ةعطق 0 ا 3 ىثلا رك رام

 ىف ,ذاجت < يشلا اورتاق * هب ىجر نيطحاو .اهعماج ةأرلإو ١

 .ظفاستنو ىارتن يا ننانث نزلا ومالا

 لوطلا| |
 هب ىنر ل نيس ع ظ

 ستمو ١ سعجي اب كر 5 سنع نالف نسم

 ةريغ وا ناكاتبن ةعزتنيل ةغازا اسّتم ةسته «يشلا

 د اشتم ةشقع هىنلا 5

 بولا شما وا شكا +« اًتيعض الئحا اهبلدحا ةقانلا
 هرصب قو .رفظلا ىلع نوكي نضربأ ' مموهو

 . ل اوزلا لبق لاطو عفترا اًعْوَتم عتم راهلاعّتم
 لّجرت وا ربكألا شل ا دنعوهو هتياغرخآ غلب ىضااوأ|

 . ٌدتشا لبحو ٠ عفترا بارسلاو . ةياغلا غلبو عنترا يال
 هيثلاو. فرظو داج لجرلاو .ةترمح تّدتشا ذيبنلإو

 ةعتمو اعنم ميثلابو .ةيذاك اعثمو اعقمرن نالفبو٠ لاط ْ

 ةارملا تم * فْرَظ ا لجرلا عئمو هب بهذ ٠

 ءاقبا اذكب انالف ىلاعت هللاو . ةعئم اهاطعا ةقلطملا|
1 

 مةيئسيأ ةاعبا نالفب انالفو ٠ ةبابش يني نا ىلا ةأشنإوأ

 ويلا يا ضال 0 هيغل هيأا

 ا دال حاتم ١ 2 باتكلا
 نإ تارا ءارعشلا ةروس ف ةنمو٠ . ىلعالاو افك الا ىلا

 يارلل دشنإو ديزوبا

 ارواجت ىتش نيبعش نم نيظِلَخ

 لعتنا باب نم نفشاك ولا [ننم اًرانْما لبضا رتل ا

 هانلا تبلق رتتما ةلصإو ( لعفناوا ) سايق ريغ ىلع

 هال فليست وطننا 00

 فالخذإو. هعباصأب 2

 تن

 يلا نعم

 فعضل 2-50 يذلا شّنمألا د ةلعو» .وسأ

 ٍلخي م اهجرف كلذب لهتسيف كلذ اهيطعيو لجأ |

 عتم

 اعتما قؤزنتل اب اناكو ايدق

 اضيا يارأل دشنإو ةلثم وريعوباو

 هذج عتمأو ىدجا ابتكلو

 ةهقعان اطعم همر

 انأمز هب ب مننا عنشإو عتنمأو انكر هو 0000 . عتفو

 < جاحلإو .هب ذَّذاتو نينه هب شاع هاو . اليوط
 ليوطلاو لعاف مسا عتاملا *هحح ىلا ةرع مخ يا ةرمعلا

 ىأ نيزإوملا نم عفترملا لضافلاو ءيش لك نم ديجلإو
 ةرمحلا ديدشلاو ل ابحلا نم لعفلا ديجلإو دئازلا جارلا
 هب عفن ا لك عاتلا * ربحلا بح كسك كار ذيبنلا نم

 تاودالاو تيبلا ثاثاو ٌزبلإو ماعطل اك جاوا نم
 (زضويوع نط هب حاتم أم لل عانملا ليقو علسلاو
 00 كبهذلإو ةضنلا ىوس'اهليلقو اهرثك ايذلا

 عاتملا تايلكلا هي لاقو . ةطسبيو سانلا ةسبلي ام
 نعيضقني لب قاب ريغللق اعف هب عفتني ام ةعئاإو

 نمر اوهو دازلا نم 4ب 5 ام عاخملالضإو» ربيرق

 يفو .ةعتما ج رّكَذلا نع عاتملاب ينك 20000 , عم ٠

 ىأ ( ةضف وأ بهذ يا ) ةيلح ةكغتبا دعرأ| ةروس
 7 رفصو ديدح يا عادم

 لوحما ىلا اَتأنس ةرقبلا ةرو. يف ةنمو . عيت ىنعب مسا | ه
 عضوم اعاتم عضوف أعيت ّنهوعتم ايا + .جارخا نبغ
 رددم عما + ّنهوعفنا يا. ىلا يدع كلذلو عيت

 عيتمتلل مسا ةعْيِإو اضيا ةيلا ةتاشرلاو ىارخلاو العلو
 ةعتمو حاكما و ةنمو ٠ عيت يا ةعس هازل ا اق

 دانا ا لح ام 2 ”جتا ةعنمو قالطلا | .
 101000 عتمتي | 1 و ةغلبلاو ليلقلا دازلإو
 قالطلا دعب هب تلصو ام ةآرال ا عتمو مج

 قالطلا ةعتم ضو ةفحللإو رازالا» صيمنلا وحن نم|ن ْ

 اذكب ىلاعت هلل ا ةعتمإو . ثراعا انلطا يا. نينس مهانعتم|

 هب لاقو. دقعلا يف تقوملا وه ةَمْْلا حاكتو .اهرادقم | ةلاق . عمت هل اب نالفو . ىنغتسا ةنع عتمإو .ةعّشم نع
 يف كلذكو بسم وا ةبجإو اهنوك يف هانلعلا فانخإو

 ىلا يش ىلع اًظرش ةآرملا طراشي لجرلا ناكو بابعلا
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 ا

 .ةقاذع/ ىلا :اذكلا هن ايمو

 عمّ هدم( او)او أم ةداعولدلاوةقسلا ام
 اي وادلإو ةآقسلا ىأق#حاص ةيمروتسلاو
 ضر ١ زا * ةّدينلا دكا + اشف موقلا نيب ٌرشلإو

 وأم ج ةضنخنم
 ذأ . ىمعتو غلاب (يي) اي أَم ىأِي رمالا يف ىأم

 موت مونلإو دسفأ ل نيوبو٠ كرد اوا عط رت“ أو ١
 اما اوراص هارأما مونلا أنا" نوم مف 000
 ةاقسلا ىأتو.هئام مع قتلا ناللفو < "نوم 0

 ةكاملا # دسف وفل نايك و ٌدنماو او عمت اي

 هام ل الاون ارا )1 تاجا يحا نم
 اظظنلال اًطخ فل ألا ةد زب اياد ةثاا#ةزمهلا ترخأف

 رلجرب ف لا هب فصوي ”مسا قو ا
 ىخنو. مّدقم ربخ ةئامع نا ىلع عفرلا هجولأو هلبا هناك

 ةاقرزاا تلاق . ةلحار اهيف دجتال تام لباك سانلا|

 هيل هفصن لتمو انلاطقلا اذ تيلاي

 "الفك انل:نذا“ ..: انلفا“+ "ةاطق“* ىلا

 ةبسلإو نك ضوع إو ى ميكى ةنالا لصاو

 نوم لوقي مضعبو' نوُنمو تام ج يون 4 هيلا

 يفف ةنونم نونلا عفرو نديم لاق ننو» كمر م

 لوق وهو نإلسغ لثم نيلعف اهدحا نالوق ريدفن

 ةرسكأ كر لِعف رخآلاو . داش وهو شنخالا |
 لدباف ”يصعو ”يصع لثم ير هدفنا امأ|

 باّهو ئاطلا ماتو ززعاشلا وق انإو : ايونكيلا ”قمأ|

 درزم 0 يملا

 رتماع قم ريغ ينت دوز أمو
 ازو هيف اهنم ى سهو

 ةثاثلث طوقو٠ نايخرم نافو ذحم شنخالا دنع انف

 عمجلا ىلع هتلالدل دءإولا ىلا ددعلا ىتدا ةفاضاب

 لاقي (كَنيِمم 5 5 ثالث ل اقي نا قا اكو دا

 رهع* دخان ا مناف 0 ]هاو أ ننفذ ةثالثأ

 ان

 لاق رنا ىلع يا .2اءامسم ةطراش * رهع ةتالثو] لاقي ةردلا هَل ألا * 11 ذؤَم جناسنالا
 فل ىلع يأ. ةنلاوم ةظطراش

 1 فا هرم ام اساسا راكم
 . رتركب ريغ ىلع ةعزن لب إز "دالك اك ةحع حم . عسا 0: ره يد شر < أ

 ةثامللاخرموقو ٠ لمسيتو هلا لضوانارع نالف كلإو| ل

 لمنعا لبحنا قوأ٠ل ان لجرلا ع « كو

 ةثالا »< تت يا عمت و. 0 ةلصإو: ها

 تالا نإ ُْتاَوَم ج ةليسولاو ةمرحإو ثاملا ف و

 . هيلا تتم هل ام لاعب ةبارقلاو يراك لا

 نم ىتمو . ةفنخلا هيف ةغل ىف + هيلا هب ثي ام يأ

 ةعبرالا نييليغالا دحا وهو جملا لسر
 ةديعب يل .اجاوتم (ةفاسم يا ) بقع انرس - تع
 تام ويف اهجرخغا ولدلاو ةعزن ام هك هدا

 قوفلا لاقف ما أو لا نع محلا لشفو؛ حوتمو

 ىلع وهو ىقتسي 0 لا نا يا 0000

 مهاقما نمو. أهرعق ينوهوولدلا الب نأ خا إورببلا سا قرد

 : . ةعرص انالف حنو. جتاملا ت تسأب حاملا نم هب فرعأ وه

 راب ةيرض انالفو ٠ اهطق ةرجخل او .ةعلق <يشلاو

 .ضييبيل ضرالا فَرر دارجلا و هب ىجر هج“ ”و ٠ قبح | ةم
 دارجلا تم * مم يف ةغ ذعمإو لاط يا عنترا دا

 .اهيدباب تحررت اهريس يف لبالا تو . عم عب خناو
 بكا حث نم وح ام وعو هلصا نم عرقا ا

 ' وتلا * دادكلا ليخلا نمو. ليوظلا يلابللا نم جاتك
 غدر 1 م مي 5

 .ةركبلا ىلع نيديلاب اهنم دمي يأ خوتم بو.
 ةديعب يا .حوتم ةفاسم يا ةبنعو

 ةرملاو. وعضوم نم'عزتنا قو هك ينلاوتم
 ايئلإو . هدعبإو ةبرض اًنالفو :ةعطق هيثلاو امناج
 يفو ٠ ضربت اهبتذ تزرغ ضرالا يف ةدارجلإو . عفترا
 وم نيا ث|أ| 11 5 ءيثلا

 57 # ني 0 07-10 5 3 خوملا

 0 قيل اصعلا |
 0222> 222-7 تت



 شي ام لوقي ةماعلا ضعبو . ةيسرافل اب هل ام برعم. أه:

 آم جاو ١ صم يف ةغل اهءاركو لبالا ضي سا

 مف ًالتما لاقي . ديرك رسكف جنني طمملا  طأم
 اًديِزَم يا.اًطيمو طم دج

 + وم وهف . ةقأملا ةيذخا اَقْأَم قأي يصل قس. |
 لل ام ثيدحلا ةنمو . ةقأملا يف لخد انام لجرلا قآمأ|
 ةقدصلانم كمزلي ام هكبلإو ظيغلا يا قآمإلا |ورمغت|

 اعرض تلا. كاما ةيلطلاوءاعلا انا

 تداخل
 .ةرذحو دانا انالفو .ةنأم باصا ان أَم هنأ ةنأم

 1 مهام ل افيو. موق يأ منوره ليدحا موقلإ»

 هن 59 ةدانلمو ل تك امورمالا انهيناتإو.فوجالا نم

 الفل تايقرا نأ ع وما مل وا هل ثيرتكأ مل يا

 .هيف بعتلا تلطاالو ةتبلط امو ةتيهإو ةنّدع تذخا | قامإلا ةياهنلا يف دروو .ثكيلاوردغلا هب دارا لاقيوأ
 ةاعومرا كل ذب تهلجاع ئا مياس نم دارعا لاقو .ل ابسإلا نزوب قآمإلا نع فخم هنا ىلع باتكك

 كنكأ ا . كنأش نأشإو كني نآمأو .ةدلعي يا | *دتشا نالف ٌبضغو .قيئم ىنعبب اقاكتماي يلا قأتماو ظ
 ركفرمالا فو. ايه يا ةنئف <يغلا ن ايس انفو مامر اهناطو ابيقؤمو اهتؤمو نيعلا قأَم

 اا هو فنا لأي 0 اها م امانأموأ

 0 قا ةأمو فاسو نا ا 0 0

 *قامآ ج ةضماغلا اهيحاون نوضرالا نم“ هزوه هت ٠

 قّئم ناو تنالتكبا ةنم ةنمو ٠ . 3 ة اا ةةذخا نم ىلا

 بري ٠ قيم تنإو فلا : انا كوربو ٠ . قذتت فيكف

 د ايا *ىلخملاوه ين لا ناف ىلا يف نييفانتملل

 در ةناامم ا تأ 2 ع الفور م

 هاا 3 - لسللا ماق را 0 ليغ
 هبطاب نم قافصل اب ةقصال ةمعش وا ةفطفطلاو اطوح اما

 سايق ريغ ل2 را 9 ثوثومو تانآم ج

 5 انريمارعاشلا لاق .ةن ا رول ةنؤللاو

 نأ دوعسم نبأ ثيدح قو. ةمالعلا | ةتملا * نوم ج

 1 لجرلا هقف نم نس ةبطخلا رصقو ةواصلا لوطا مانا فيا ةنالام اذا ةلنالا تقأنا موق نم

 تلقف فرحا اذه نع ةبعش ينل اس ؛عصالا | اًءرذ قيضي قيكإو هظيغل ّرشلا ىلا عيزني ىلا َنأكف
 نإ, نم ةلعفموه ليقو .ك اذل ىيخو ك انل ةمالع | ىلا عيرسلا ى يلو ةعل) ىلا علا كلا وا هل امتحاب
 ةناويف ل اقي نا ةردجو ةقلذع يل . تع نم اسمك | هبط ةقاكا * ادي دحتاوه ىرثلا ةيصالا لاقو» ءاكبلا
 ةينبم نوكت نا اهح يدمصالا لاقو . اذكو اذك | عيشنل إو ةاكبلا دنع دنع ر دصلا نم علقيف سّنن ةناكق الا

 ةلعقم قوف ةاتثملاب ةّثم يف ديز وبا ل اقو . ةليعق ىلع ن ناك لاو وقم لأ لم ككل
 اذآ نم نم ةلعفاب ا جاب ةيلغاذا هنأ نم| الأم. ةل ل امام “ثآ ءاجوزد ايحص اي ا

 نم ةلوعق تونلإو ةدشلإو لقثلا ةتْوولا * لمدحا| يدنفا مصاع قو ) عنم باب ترم هلام لاش امو

 كوع هدملا ل مهتؤيؤم تامدحا اذا ملا تنام نما نيا ابالي امو هل لأم انوا
 اس تا ةلعفم يف هارنلا لاقو هل تنأم دعتسيل يأ: . ( فيرخت وهو عنم يا ثلاقلاو مكسب

 ةلعفم ا ليلخلا لاقو. يلا نابل لجرلا ليما ل أحا + هبرعشي وذل
 لاقيو .ةلعقما نروكت نأ ميم 1 | لام ج جرلإو ةضورلا هل أملا + هلو هل أَم ىئاالاو

 || لع لفن اهمال لدعلاو جت اهو نوألا نم ةلعفم 2 | ناطي دف مح ةرهو ىلا اما - حأم

 يم ندم 2

5 
 ةنيّم تناكل

00 



 شأم أ
 جاجالا ةاملإو بارطضالاو ل اتتلإو برطضملا لونك دابلا ثل اقلاو . تنا امك نك

 ير 3 5 ترك 3 ثداوما تايرجاملا اباوج رحنا 2 درص نئلف

 هيف ىرجو ىؤرتو رت ادام دأِع ابنا دأم ّخ يي ناو ىرت دق اهبل

 دآتمإو. ادم ةلعج تابنلا :رلا دما *نالو منتو هلملا 0 دعوا ايفل كو هن يأ 'لوفك نم 0
 ددصم داكا*د يم ىفركذتس ةدئاملا د ةشك اريخ هلوتك دعب اهدحاف فورظلا امإو.

 ٌيصَْتَو لجرو .عبني نا لبق ٌنلاو هيف لكم عانلإو امدعب دياولا با 5

 برعلا ضعبل ليق ئيمحالا لاق . رفح ”عان يا دم سلا ماغنل اك كسأر نانفا ظ
 ادت اناكم تدجو ميار لاقف 3 انل بصأ كن تا

 »+ ةضغ ةمعان يا هدم ةيزاَجنو كلا دابا + ادم 'ةليج ىلع بكار 31515 ام كارالاب نايم

 ا عن يا د را ل عانلا ديلا ناك دذتيح 0 ذأو ثيح عبارلإو ثلانلاو

 لوق ْ دواوميو ٠ :كلانك“ ا ا ةيراجو .سلجا سلجت اغيحوخن هك امزج ردح ة ةيطرشلا

 خامثلا ضوعر غو ضوعناءون ةفاكلا ريغو .تآ تان ام ذإو
 اهنويع هنآك دوؤمبي تلظف . |٠ تنا اَمآ موق وحن يف اهدحا نريعضوم يف ضوعل اف

 ركاونلا كرون دت له سمشل ا ىلا اًفلطنم تنك آل تقلطنا لصالاو تنلطنا اًنلطنم

 رعضوم مما | نااكو ٌراجلا فيذدخو صاصنخالل هل لوعنملا رش
 دسفأ مونلا نإو٠ لام ار أع ةنسلا 1 .براقتلل نولا تمغدإو ضيوعتلل اب ءيحو راصنخالل |

 رنالف ىلع. ضقتنا ار 7 جرب اريمو ٠ ىرغإو | تنك نا ةلصإو .ال اما اذه لعفا مللوق وحن يف يناثلإوأ
 هلعف فو. ةرخاف ار اراكمو ةزدامم ةزءام <ة:واذع دقنعا كلونك عفارلا دعب عفن ضوعلا ريغو . ةريغ لعنت ال

 روقلا رتاتو .رابك ىرغإو دسفا موقلا نيبو.ةإواس | امتيل وحن عفارلا بصانلا دعبو .ورمعو ديز ام ناتش

 رثكا# دتتحا ار ايما" ٠ نالق لع راسإو .|]ورخافت ارقام | ن ناطيشلا نماكلعَرَني م ! ووحن مزاجلا لذعلو ”ٌعاق اًديز

 ايارتم 0 يللا هك رز رسكف تب هل ١ نم .ةمحر اهفوحن ناك اًقرح ضفاخا دعلو . عزن

 * نم ج ةميغلاو ةوادعلاو لَحَّدلا ةريا دب ديدش | ةرادب ”موي اهيسالو وحتو من ةس امريغ نموحن امساوا |
 : 0 0 | الخ أم مهضعب 5 لبق كك: 0 |

 ؛اهاتح شا ةقانلاو . عسنا اسم سامي حرجلاس أم |ةمزاج طرشلا ةادا دعب دازتو .وريع ادع امو ديزأ
 ||مونلا نيبو . بضغ نالف ىلعو٠ ل ”غابدلاو .ةمزاج ريغ وا.توملا مك كرب اونوكت ايار تاك |

 ظ مامنلا ننال © كاسات سأمي حرجا 0 دسفأ عوبتملا نيبو. ماعم مع ءاع دبش اهو د ىتح وحن |

 ظ يكل لات ا ةضوعب ام الثم وحن يف هعباتو
 0 ردا فر زي املا

 اي 1 06 فويسلا هيف

 ضرالا رطملإو . ةعفد اش أَم ةشامي اذكب ةنع ةشآم
 ؟- ِءط ع ّظ

 قمحالا جأملا #اجام ناك ةجووم جوي جوم
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 صوصخم وهو فذحلا يف فلالا ةتفلا تعبت اهبرو
 هلوتك رعشلابأ|

 رك ذو اقراط عورط ينتتأخ نإ دوسالا ابااي ْ

 اما .ربختإو مانتسالا نيب قررنلا ثفلالا فخ كو

 لوق امإو . ردانف نول:اسقي مع ىسيعو ةمركع ةءارق
 ناسح نباأ|

 ناد يف غرم ريتك يي ينقشب ماق ام ىلع |
 ٠ ةيماهفتسالا امم اذإو .ةرورضفأ

 يف اذام. ناتو. اوشح تراص الق اهمال اذام وحن اهلا[
 امانتسا اه نوكت :ناءاهدحا.:ةيوإ 3 لع ةييزدلا |

 اماهفتسا ام نوكت نا ينانلاو. ينإونلا اذام وحن ةراشا اذو

 هلك اذام نوكي نا كلاثلإ و .لعفت اذاموحنالوضوماذ
 | عبارلاو . تنج اذامل كلوتكبيكرتلا ىلع اًماهفتسا ا

 قعم ًالوصوم وأ ءيش ىنعب سنج مسأ ةلك اذام نوكي |
 نوكت برا سماخلإو .تعتص اذابا لقوش يذلا
 عرسأ يا كيزاي اًذأم عرسا ون ةراشالل اذو ةدئاز امأ

 دكان

 . ةدئاز اذو اًماهنتسا ام نوكت نا سداسلإو . اذهأ

 . دازئال ةامسالا نا نيفغلاو تعنص اذام وين |

اجلا ةيظرشلا يناثلا عونلاو ١
 ٍش ةئامز اما فو ةمز

 مط لوهقتساف ركل ]وماقتسا ام

 | نويزابا ايلمعا ةيدسالا ةلمجما ٍط تلخد ناف ةيقال

 اها يف اهب ريل لدا لع نوي دجنل او نو.ماهتلاو أ
 كلذو . ارب اذه ام وحن قالطالا دنع ل احا ينال
 ينافلاو. "نإ اهدعب دازنال زا اهدحا ةس طورشبإ)
 دفتيال ترا ثلانلإو .ّالإي يننلا ضقتتيال ناأا

 راجالو فرظريغ وهو مسالا ىلع ربخا لومعم مّدفعيال ا

 لديبال نا سداسلإو. 6 ال نا سماخلإو .رورجمو

 ليسا معاج دنع امإو٠ بجوم مسا, اهرالا كلا

 دازتو. و.ةيويملاب ةلمجلاو ةيزاجاب ةلماعلا يمت ايبش

 |ةدم يط اويقتسا يا .

 | نم اولعفت امو وحن ةينامز ريغ امإو . ركل مهماقتسا
 نوكت نا اهدحاف ةيفرحا ام هجوا امإو . هللا ةلعب ربخ

 مالظب كبر ام وحن سيل ربخ يف دازت ا؟ اهربخ يف ةآبلا
 ةيفانلا الب اط اًبيبشت ةركنلا عم :ايبكردر دنوع كليعلل

 رعاشلا لوقكس ل

 1 دكة داجانو

 اهباع قحلا فرعي نم ىلع ليلق

 آلا نوقفنت امو وح لمعت مل ةيلعنلا ىلع تلخد نإوا

 روهجملا دنع ص اخت عراضملا تفن

 توك ن ١ ينانلاو . ةنيرقلا ةآفتنا عم

 ةيحت انيلع در

 : اذإو . هللأ هجو ةاغتب ,أ |

 عم كلذو لاح
 0 0 كبحاال وحن هات 1 قو دما

 .اهيلصو ام, ةننلخو فرظلا فذش ايح يود ةدم ئا

 يأ تبحر امب ضرالا مهلع تقاض وهن ةينمز ريغ امإو
 ةدئاز نوكت نا كل انلإو.اًفرج الوصوم ىجسأو .اهبحرب

 اهدحا عونا ةنالث ةقاكلإو . ةقاكر يغو ةّقاك ناعوت ثاو | ن
 لاعفا ةثالثب الا لصتلالو عفرلا ليع نع ةقاكلا

 ناخ ديالو برب نيهبشل كلذ ةلعو .لاطو رثكوّلق
 هلوتك اهتيلعفي حّرص ةيلعف ةلج ىلع الا رئنيح |

 ام ىلا بيبللا يربي امّلق
 ابيجحوا اًيعاد دجلا ثروي ا

 2 ءارلا لوقاماف
 الكي مردنلا ىلاط دز ما

 مودي دودصلا لوط ىلع ُلاصو
 مدا فانا : ةرورص هوايه اقف
 دحاو هلا هللا امنا وبن اهب ماوخأاو نب ةلصتملا يفو عفرلاو

 2 ةولعملا ىشو.ت توملا ىلا نوقاسي اناكوحنو

 رصحملا ديفتف الإ و ىننلا ةلزنمب انا تليعتسا اينريف |

 .”مداق الا ديز ام ةلزنب ةناف مداق ديز اما كلوقك |
 فرحا لصوت لمع .ىرع ةقاكلا تلات |أرن

 لحد اخ :نيكلو بر اهدحا فرحالاف:.. فورظو | نأ ؛ارلاو .رورجرأجالو فرظٍر خود اهمسأ ىلع اهرب ا

 هاوقك يضاملا ىلع د نئيحأ

 تال امش ينوث نعفرت لع يف تيفوا اينز
 ٌيسرافلل اًقالخ ةيمسالا ةليجلا ىلع اطوخد عنتميالو

 ىحن فاكلا ينانلإو ٠ مهيف لّيوملا لماجا امر هلوفك | دا

 ا؟4|
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 لاقعلا 0 ايف اهروص نال م امانعم لكابنو يم «بازشلا او ةيناربعلا | 0 ايف قو.الا فرح نم نورشملو عال فرحا يملا |٠
 | نع رابع لمجا باسح يف ممللاو. جاومالا هبشت ةيبدفلا تاغلل

 ددعلا نم نيعبرا

 فورح دعب .ماهفتسأ مسا نوكت دق ةدرفملا مي هللا -

 دقو. هن 0 معتس اكامابلصإو م ميو 6 9

 نم يا . نم اهلصإو نيبْخم وحن رج فرح نوكت
 0 00 مالكلا يف اهركذتسو تدي
 أ هللام لاقي نم سا دقوأ|

 نوكت دقو. ةمفلاو رسكلاو او متألا اهيف زوجيو . َناعفال
 ئدابا ازوروفلا حالطصا وه 0 نم ةعوطتم

 ةعبأت 'نمو هسوماق ِ

 أيهم لو ةيفرحو ةيمسا نيهجو ىلع نأ م
 ةفرعم نوكت نا اهدحاف ة.سالا هجوا اماف .ماسقا ةثالث

 لا ةلوصوملا فو ةصقان ناعون شوأ

 |ةردقم يا ا ناعون ا قاب هللا دنع امو

 يف نوكت مسا اهمّدقتي مل يتل١ يثو هيشلا كلوقب
 + اعنف تاقدصلا ودبت ناو مك

 ةصاخو . اهقادبا اعنف لصالاو يف هيلا ”معنف يا يف

 |ىحن مسالا كلذ ظفلنم ردقنو كلذ ذ اههدقن يتلا فو

 فرا ىنعم نع ةدّرجت ةركن نوكت 5 نا يناثلاو .قدلا

 ةرضرلا ىف ةطفانلاف هما قا نان اعيإ ك
 :وا يا . كلل يمجحم امب تررم رطوك يش كلوقب رذفلو
 رعاشلا لوقو .كلل بجمم ءيشب

 نكت الف بيبللا ىسي عفان م

 ايعاس رهدلا ةعفن رديعب ءيشل

 رخالا لوقو

] 4“ 

 |[ يا

 ليش ةريدتل اًبوجو فوذحم ادنبملا ربخن ا

 يا م رلجرب تررم ةنمو . سوفنلا ةمركت ءيث ّتبر يأ
 يا يا ام اباثك ينطعإو هايشالا نم يش وه لجرب
 ةثالث يف عقل ةمانلاو ٠ هل كل و ناك باتك

 ان ادي نحا امو بتل |باب اهدحا ٌباوبأ

 اهدعب امو دنبم ام نوكت كلذ ىلعو اًنيز نّسح ةيش
 نوكت نا نيرخا نيهجو شفخالا زّوجو اط اربخ

 001 الل اهدا لباب ةيمروم شي
 أاتعن عفر عضوم يف اهدعب ةلمجلإو ةفوصوم ةركن نوكت

 الغ ةنلسغ وحن سلبو من باب يناثلا .ةوحغو ميظع
 زييمتل | ىلع بصناو نيش معن يا امين اًقد ةتققدو معن

 قلخ يس هيلزتب ىنعملاو اهتم لدب ضنفخ عضوم يف
3 5 2 3 

 | عنو لسغلا ممن يا امعن اقدةتققدو امعن السغ ةتلسغ

 ةقرعم اهنا هيوبيس مالكر هاظو نيرَّخَألا نم ةعاج دنعأ
 يف ةغلابلا إودارا اذا رطوق كثلاثلاو . رم ابك ةماتا

 |كندا 0 ا ا

 00 نإو ءيث 01 ا

 - اهنم قِلُخ ةناك هنلع ةرثكل لج لمع نم ناسنالا
 ناعون شو . فرحا ىنعم ةنمضتم ةركت نوكت نا ثلانلإو
 ياموغ هلا 28 ةيمابفتسالا لمالا 0

 مف ون الالي وقفل | هاقبأ تر 7 ياهنتسالا

 رعاشلا لاقو .”ميو م ىلعو الو
 منكم لاط دق هوسلا هالو كلتف

 لّوطملا ةانعلا م ىتح م ىتخ



 ضبافلا فالخ ةيودالأ رشح ا ةروس يف ةنموقنيل ةدحاولا لقدلا نقتل او را

 ربشا نونلا مدقتبو روأبلا رونا ا .ضبقلا دضءآم مطالا دنعو .رقنيأ نم منعطق ام ن

 هبوببس زّوجو ١ عنترإو العو رست ابيل ةياي هال ل ركاسلا ةلعلا تفزيحاوبا دازي نيّيفيرصتلا دنع ١

 ةهلإ سمشل | تيهسو ليق ٠ ةنم ةلالجلا ملا قافعشا ل يف هالو رونو بوت ون يف واولاك
 اهعافترال للا .اهب دسوتب ةرّوسملاكو ةّرلإو نّيللا كتوم هّببلا

 رص حلاكذ يش ( ماللاو نيعلا ثايب )بلا - يل | * هاخرتسالاو فعضلاو نيللا ىنعب سدصمو عيدلا| |
 نذقت ةكبم 11 تاب ديدغا وذ يلا * بست موأ ةنوش دخلا ٌدض ةتوبللا

 ةديعبلا ضرالاو ةدّيلا ةسّرنلا اهنما * عابتا نيل نيهو. ةانيلأو نونيل ج نْيللا

 ضراالا ةايألا دج كاملا ن نعا نعاوذل هنا لاقي . بناجا نيل ةتيلملا

 5 ا نع ةديعبلا نيل يأ : 00
 ع

 يف تركذ .ةلهس ا

 يو لإ نم نيلمإو
* 

 ماللا باب مت
 باب هيلبو

 مملا

 م

|] 



 ليل

 قطلبالم ةكسوام يا! دوج نم اهقرِد قيلي امال اتي
 ةقعسي الو ةمضت ام يا . اًميش هني قيلث ام نالفو ٠

 رعاشلا لاق. اهب
 ايفراخ يلب ا نك انكم

 امد فيل اب طعت ىرخإو دوج
 قانلاو.هب قزل ة:اك ةافاص اًقاينلا نالفب رالف قانلإو
 تابنلإو عترملا قايللا + ىنغتسانالفو ٠ ةمزل هل

 يف لهي دوسا يش يللا *رانلا ةلعش قاللاو دا
 1 ةقيللا + ب بامعتا عزق خفف رسكب قبللاو . لوكا

 ةةهولا عجار )لب اذاو ا ةاودلا ةفوصو قال نم
 اهب َىَرْب ةجزللا ةنيطلا اًضيا ةقيللاو .( ءابلا باب

 قمل جاد قزاتف طئاادحلا

 نب لمعي الطاهر ةنرتملل ا ىالظو ينل ل
 هل فوقسلا اهب لت راها تيزلإو جاديبسلا تب

 نيدّلوملا مالكنم اهو ووحتو ء ءاملا دوفن

 ةاماع لاقيو ٠ ٍليلل ةرجأتس | ةليالم ةليال- ليل
 اولتلاو الالا مونلا لّآلآو ٠ وبلا نم ةموايمك ةليالم

 ةزمه لوالا ينهايلا تلوبأ : ليللا يف اولخدًالايلإ
 ىا ديدش ليوط يا لئال ليل + اهلبق ةزمملا ةبسانمل
 نوم ُلْيَللا + نيتآلث ليلو ةهلظروغلا يلايل دعا
 ىلا وا قداصلا رجنل ١ عولط ىلا سيشلا برغم

 ٠ ثنّوبو ركذم راعتلا فالخ وهو سمشلا عولط

 ناك اييرو : ايل ة 5 نايرسلا ٍفو لب ةين اربعلا يق وهو

 ىنعم نم ذ ا ممل نارامك درالا ىعف نيراذ 1

 لاقيو رسايق ريغ ىلع ءايلا ةدايزب يلاَيَللا جّرحل
 اهبلقو مماللا ىلع ايلا ميدقت ي!..بلقلا ىلع لئايل
 لثم هلل ةتدحإو عج ىنعب دحإو ليللا ليق . ًةزمه

 ريخلا ليل ثءإو ٠ اهركس هدبو اهتوشن رمخلا ليلو | بس

 نيل

 27 خرفو اهيخرف وا ىرابحا اضيا ليللإو
 ةكرعاعلا ليل نهربشا ءامن ليل + ىرابحتادلوراهننإو

 ليلو ىليل نونجحب ٍتّلملا حّولملا نب سيق 2
 رجارلا لاق . ل ايل جريمحنب ةبوت ةقوشعم ةيليخالا
 يلاوحا قربا تاسباللا لاعنلا بحاوصأيف رام

 لالا” ريع علل يقي جا

 ليللا هكبللا *لئثال ليلك صفو هاليل ةليل * ةادوسلا
 هلو :تاضيبو ةضيبك تاليا ج رم امك ةتدحإو وا| م

 هب فرعي ٌصاخ لج كلااسلا ابيف ٌصصاخي ةليل ردفلا

 ءادجا تقو 9 هيوبحم ىلا ةبسنل اب ةتبترو هردق |

 يف نيغل ابلا ماقمو عيجا نيع ىلا كل اسلا لوصو

 ةليلب ساطغلا كلل  ىيراصنلا و. تانينرطت + ةفرعملا

 لاط ايف سطعوأ ابلك ا هرهس م | نولوتبو ردقلا |عنم

 *ةيفانلا الو عراضلل ةبصانلا نور ا 26

 ليال ليك ليوا لب
 ولكشو دذق هي لجرلا هبشو جلا ملا - ميل

 او | 'يثعلا لاقي اهكةليللا لثم ليلا لق ا

 راهلا ازا ليللا لّمعتسي ةيقوزرملا لاقو ٠ ةّيشعلإو
 تفِذخ هالي ةليللا لصا فد”يقو٠ ٠ مويلا ازا ةليللإو

 ةيلسإ نم نال فلالا
 |و . اهلصا ىلا

 |«ءكخر يا شيعلا نسا ف وه لاقي. شيعلا ةاشرو | ءايشالا دري ريغصتلاو
 نيللاو . |ناللاو . عابتا نْيَل نيه. َنونيأ ج لا دع نذلا .اضعب ةضعب بكر يا لل هان

 0 اللا ره ل اتيااوتكو
 01 كف نو طيس دقو نوما نمل

 ضماحو قالطالا دنع موهنملاوهو ول> وهو ُهرْثو رت

 أ.ناقدربل اي فّرعيو امهيب طسوغمو. يكارملاب فرعيو
 نم بارش اذانوميللا * ةيسرافل اب نوبل برعموهو | ٠

 :تابن نويت وميللاركسل اب ىلحم نوهيللا ريضعو هللا | ن
 ظ ا

 ألضوا َنْدَح د يلو اناَيِلو ايل نيلي هيشلا نال

 ى نهو نزهك نِدَلو نيل وهف ناّللا مسالإو 28
 ةنال | ةنالإو اتييلت <يشلا نيل + 5 حدملا يف ةنّقخلا

 :ةنطالودل نال اناّيوةنبالم ةنبالو . اميل ةاعج اَنأيلا ةنيلإ

 .هل ىلع نالفلو . نسخت دض اميلت يثلا نّلنو
 ردصن 0 دج انيل هدجو وا انيل 2 ةنالتسا <يثلا
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 ةقصلا اًييلت وب طبل  قيلي ام يا ميعنلاوب طيلي امو |. ابيقر ىشخغ الو ك . ياو .يايا سيل ]|
 طّللا * ابرلاو مسلاو ةصخلاو سلكلا طاّيللا + هب | ىلعل لوبنملا نال ياوبفج سيل يا ١ كانب سيل لوقو

 رشقو ةّيجلا| الار نوللا طلو. نوللإو ردصم | نرتقي نا ينائلاو . ديعبلا نا راغب اب ويلا ر اشي هتترم
 طبل جةانفلإو ٌسوفلاو ةبصفلا رشق ةطييللا# ءيش لك | نب ناذ كسملا الا بيطلا سيل وحن الاب اهدعبأ ربخملا

 طابلإو طاّدلو ضاقتنا دنع ل اهالا يس ام ىلع ا ًالءج ةنوعفري ميغ

 هحير# عزجو نيج نالفو .رج اناعيل عيلي عال | دنع لاعالا يف سيل ىلع امزاجتلا لها لمح اكينلل|
 *ةتقرح عوجملا ةعّيلو .ةرملا سيلا + ةديدش يا ٠ عايل | ةّيلعنلا ةلمجا ىلع لخدت نا تلافلإوءابطو رشءاقيتسا|

 لبالا مدقت ينل | وا شطعلا ةعيردلا قونلا نم عاململا ناشلا ريضاههسا نوكيف نيعوفرم ربخلإو دبا ىلعوا
 اهيلا عجرت مث ةفباس ةلمجلا لانمو.اط اًربخ بصن ل يف اهدعب ةلمج او

 نالف غيلت * ةنع دوار اقل ةغيلب <يغل غلا هغال | ليز سيلربخلاو ادتبملا لئانمو:٠ دير موقي سيل ةيلعفلا |
 يا قال لجر لاقي . قتمحالا ةغاّيللا + قمت اهيل هلوتك اًتطاع اًقرح نوكت نا عبارلاو . مداقأ

 9 ابا يل يس ءاعط دب ثاتلا ىتدحا يلا + ىتحا ُبلاطلا ةلالإو ثفملا نيا
 قمحالإو ءايلإ ىلا ةمالكعجرب وا ةمالكن يبي .بالنمهيلألا بلابلا نيل ا بولملا توفل

 عل ج هاغيل قنالاو | لخدتو٠ فوذحمريختاو ابسابلاغلا ن نا لع جتخوأ

 اًمييلت ةليسفلا تيل «ةلكا اَنل ةغيلي ماعطلا فال | ةجتف ىننلا ديكُأَتْو لعفلا ةيدعتل سيلربخ يف هابل |

 هدسجو . ةلمع فيلا ”نالفو اهغيل رثكو تظلغ | . ملاظب هنا سيل وحن اهب لحلا بوصنم نوكيو ةظفل
 ةلكاش امو لخنل ارغق فّيللا # ةدلوم وا ةفيلل اي ةلسغ :باقولا نون اهتتحل ْمكتملا ريض سيلب لصنا اذإو
 فيل ةدوجإو لخت اب صاخ وا ليجرانلإو لفملاك | رعاشلا لاق اك دو ذش اعم تفذحدقو . ينسيل لاقي

 ةدحاولا لفملا ها درإو ئراجا لفخغلا مع ليجرابلا سيطلا دي دعك يوق تددع

 قاتيللا + يللا ةدلج كحول نمُلبح لاقي نيل يسبل ماركلا مونلا بهذ ذا
 ةذادوللا | + ضمغا ةنعو .ةقلخ نسح اًسيالت لجرأا سيالتأ

 سل عابتا نوكسف جتفف رسكب سيذيإلا ب فيل ةيل ٠ |ريعبلاو عاجلا سيل ايا ةلزنم حرربب ال ثويدلاساّيللا
 عاج يا م 0 0007 هام جربي ال نمو لحام لمحيأ

 - قيل اطل عج ةَقيلو ايل اهتيلي ةاودلا قال .٠ . (ج ءاَسْل ىنالإو قلما نسحإو ةسارب
 ىدعتي . اهفوصب دالملا قضايا ةإ دلال غاماخامأ ناكلاب نيل لوقت هماعلإو لا دك

 أوب قالو. ةقيلم ةاودلاو ٠ ةقيللا مسالا . ىّدعتي الو | نيل . دب قصل ءيشلاب هيشلإو ٠ ةليازي ملف هب ماقاأ
 آن ل اذا دارللاَّل اكان بوبلاوبو ٠ ىصلو ذالا ةيِسيل ةنم ةعطقلا ريرحلا ةيافن مدنعأ

 يا. تقالالو اهجوز دع تناعام اهجوز دنع ةكرحوا غاز ازا ءيخلإو . داح اضل صلي صال

 ةقايلو اَنيل كب ق قبلي ال مالا نو“ ا |نعانالفو . ةضاال ىنعمب ةصالا <يشلا صالا *: هعزتنيل

 277 يااذيك ل عفث نا قيليامو : قاعي ال ي ةنع هذوار انكواذك

 5 3 ء.قضلاو هيلا ترجل اغيب بلت د ودلال
 ةنمو . ةطالتسإ |و ةقصلا وسفنب ةقالاو ؛ اهنال عب ةقالا :عاتتاوهوا نايل ناطييش ةنمو» ةنعل انالف ل اعت هلث او



 ادغةعنام مويلا هآطغ سيلو ظ كابوط كايا 5

 نوكسب ةفيفخت مزتل 3 | لعق ةنزو فكصتيال لعف يو ال تلبقا ةريدقنو ربخا فذح ىلع لوالا ليح ابروأ

 لحم الو فّئمبال ةنال تنل أب لهنا هنيعا بصنلا ريم ءانأ"لعاومملاا قنا كو مارت نوكت|

 عهبسو ٠ . ويه يف الا نيعلا أي يف دجبوي امل نال مما ااهليزت الف ةيفركا ام تيلب نرتفتو . عفرلا ريمض نع

 قل غرو ٌوِمَك هحللا هذه لع نوكيفؤاللأ ضب خسملا انام لكيلا اطل اي هس لعمسعلا ها

 باوضلإو . ةعاج ةعباتو ام ةلزنمب فرح ةنا جارسلا| ءاقبل اطاعا ذئتيح زوجيو . روقل اًقالخ ديزأ

 .َنسلو تسيلو اوس او سلو امنعملو تسل ليِلَدب لوالا نيهيجولاب |ىورو.اهتاوخا ىلعلا> اطاهإو صاصتخالا

 نيل ةاصا ضام لسفر يفن ةلكَسْيل سومانلا يف لاقوا ةغبانلا لوق |
 ةزمهلا تخرظ ني أالةلضاو |اًينخَت تكست حرتك انل ماينا اذه اتيل الا تلاق

 كييح كوه يبا رطوق ليلدلإو هيلا ماللا تزل |  دقف ةفصنوا انتقام ىلا

 دجال ةأنعم 0 وه ثيح نم يأ سب وس أ لضر راضا تو

 28 ركل 0 ا ةادأت هول اس

 ةيناربعلا كيس نشيو ةينايرسلا يف تنيإكةّبرعلا يف لوهجم | لع تلو ل
 دجري ىنعبب لمعتست مث دوجولا ىل اع ةل الدلل ة ةعوضوم نافاس تحرظكالا ور | قي 0

 الوعل اراك كلذ ينل سيلو ٠ دوجوملا ىنعمبو | دسالا ها ةرخاف و اكل
 ربخلا بصنو مسالا عفر سيل مزالتو ٠ دجوي ال يا 3 نيللاو تكانعلا )اة دسالا ثيبللا

 مضاوم يف كلذ نع جرخت دق ليقواجاوخا يف زوجي اك | جن تيل ا لاب ل تا نيب عضومأ

 ارح الآ ةلزنمب نيداتننلل اًيضاخاّقرح نوكت نا اهدحا ايلا د ليلو دا هد لا لبالا نم ةّميللإو .تاغبل

 |ريمض اهمسا ناو ةخعانلا اهنا عج كيرلا يهل نونا" ئونفلا ديدشلا ك تملا . ثمل ج ءانيل فئالاو 1
 |اهيلي الف بجاو الاوت ئبملا نمسا جار 9 ءاتملا كيو هسا |

 حا ياك نم سيل ملص وق نسل ليتساف ثت دي . 0

 زل اقف ءادر دلا ايا نيل هيلع تىداحال كشف ولولا |. اًداَيق هلا تنككرت اه نادي .هايفلاقإقللا + ديل

 اغاديوببساي ع تن دا جوي حاصف 2 دردلاوبأ سيل يويبس 5 7 7 عيش يأ

 ةعم يندجل:ال ملء َنيلطال هللإو هيوبيسلاقف ةانشتسا انه| رّدااك اجمال + [لاَريزإِلِي لجرلا زال

 لوقت نا كلو . هريغو شنخالا مزلو ىضم مث دحا نيبو لفغ ةنعو . عجش اسيل سيلي لجرلا سيل
 الهه نسحا لصفنملا رهضملا نا ا َكَسْيَل موفلا اجا سيلوحن ةنيرفلاب ةريخ يقنتو لاحلا ينن ىلع ةلاد ةلك
 رعاشلا لاق اك قشعالا لوقو. ةلثم هللا قلخأ|

 ابيرغ هيف ىرتال تربغ ل يللا انهت يل | الاون بخَي ال تالفان هل
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 أدت ا لد 1 ال ا الا لمعتسا اهو ويغني اك كا
 ةيكت اهيا ةقالاو ١ ضرعام لاما هساربو ةسارا دنجلا نم ددعلو ةئيعم دالبلا نم ةعطقل اهنا هائلا

 أذار لا قانعا ول * ايش !ءاّنالفو 0 5 0
 00 ++ تاياّوإ ج كعلا ف ىلع نوكت اًضع ةياّوبلل

 هلا لوسر ملرفغتسي اولاعن لل ليق اذإو تيقفانملا تمم يلا فرعي امو وو 58 * وحلا
 .كلذ نعارايكتسإواضارعا اهوفطع يا:مسوؤر امّولا ةدعملا يق عجوو ردصم ىلا + يي فركُذ ل يللا |

 . ةعحرح اهن ذب ةقانلإو .ةلاما < اولا هسارب ىولإو | لبق ينل ا قع ؟ ىَوّللإو .ريظلا يف جاجوعإو أ
 دل اعواظم ت|وتلا ىوتلإو اًيولت ديلإ ا للا جلت | :ئيوللا كبراتطو دايلار هللا اه تفز ناَوَللا اهلصا |

 رايي املا ضيا كنا كيتو .ليطابالاب يا ىلا ا ليطابالا ىَوللاوأأ

 فيرحت فورا ة يلو ٠ ىويل جرم ديلا + لقانت .ةيولإو لاول ج ج ةقرغسوا لمرلا ن» ىوتلا أم ىَيللاوأ

 نيمل ١ ىلاتارقنلا ل اوز ءابظالا دنع* [وتلالا+ تبل | . اهيج 520 يدان 0

 ىبسيو فارحنالا وه ةئيللا لها دنعو .راسيلا ىلا وأ ىل ةلحملا يف عجولا يا ىَوللا هب يذلإو جوعملا يوللإوأأ
 || فيفللاوه نييفرصلا دنع يوتلل او ٠ بارولا ضرعب| توم هايللا + رئاط اللا بربظلا يف جاجوعالا|

 ةيارنلا نا داب + ءاملا نع ةليعبلا 7 ىولألا
 تاطب | < ايلا ةقانلا تآيلا ب آيل . هبت دوعلا للا لاو.( مك
 |! للملا كفل ايل نال دا تايللا ب بل _--- ل

 كلت ةنمّققعلردقأ نيب وا .الكلا سييب يول« ت تل يفركذو لعل
 جب ةفرصو ههرجو نع ةنسبحاتيل ةتيلي رخل تال م + ةرجت وللا .لقبلا نم لبذ اموا سبايلإو بطرلا
 ام يا . اًنيث ةتالا امو . ةتال نونعب ةتالاربخلا تالا زجارلا ل اق.ماعطلا نم كريغل ةتيفخاوةتابخام ةيوللا||

 تيللا#ت ل ! يف زكدو . تالبإلا نمةتل ا اكةصقن هّيقنلا ةبقنلا تانل تلق 1
 |[ ال تايل أجاي نقم قئبعلا ةمفص هيوللا نم انيدغف يوق أ

 | ابلاغ ليتسملاب قلعتم نع فرحتسيل + بابلا لوا ةموصخلا ديدشلا ىَوْلالا ول ىلا ةبسن وَلا *اياول جل
 ْ هلوتك | ىقنالإو لزتعملا درفنملاو هيصخ ىلع يودي لدي

 ْ انوي دوعي ةبابشلا تاي .. | ديعبلا قيرطلا تنسو هرجث اضيا ىَولألاو .هان
 يشللا لعف اهب ةربخاف |بانذالا ندو جومملا تاورشلا كركف لوهجلا

 لرعتب دقو دوك للملا كبل وكي اليلق نكمملابوأ اكيكلاب 2 سا_.هقلإو مشلاب يف ج ةتلخ فوطعلا
 7 رج يرجتو كالو عفم ىلا ىّدعُتو ثدجو ةلزنم| مظعاب.يا ىَوْلآىَوخابال[ كامرو .ك[لا 0

 |. كلذكةدجو ياءاصخاش اًنيز تيل ل اقيف لاعفالا| ياودلا|
 كرز ل اقر سبح ىرتو مدا بكرم اهككم نفد يول ةلصارأَيل يولي ديلإو اولا ىو
 | ايصلا ايا تيلاب دلوةك امه نق ةباصإ مشت وا ماع ةليفإإا اللا ياي[ ل 00

 رتعملا نبا لوق كلذ ىلع قبو -اعجإور| يتع يفغ هرمإو ٠ لقاغن رمالا نعو . نيرشع غلب 3
 اي تلتف كريط ارح انب ترها " |لاقيتةرظتناوافظخ يلع راماتتا ا

|] 
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 |« تهل يف ركذ تؤآللا + هاما تفذحومئاهب يبس جناطل مالكا

 * بارسلا ءال نم مسا هولا + ةقي رب ب ارسلا ةهول نّدلو ٠ نولاذ 0 <«يثلا ا نول

 للفك قا اذراص انّلت هيغل غلاة ولت + مينلارث :اويف ادب ٌرسبلا |

 اللو الوابل طولي وبدبو طيح تالق ئول' | قوأإو  ةقالخاتفلسخان القل“ ا
 ئولو مايا ةدجج هتحيو : ةلطم(ماللإ |و نيعلا ةيواو) ةّينيمرا فرط يف مو دالب َنآللا + نلت ىنعمبانانولا

 فيدل .وآوهف جوعا ىول ىَولِي لمرلإو حدقلا ء ءارمالا لعم اللا هللادبع وباو. ةماعلا نحل نالَعو

 ٠ ةيول وول وف. ىول امه ناكربظلاو ةدعملاو . ايو هراع ناو ءيغلا ندب لصفامنّرللا « كلذ لا بوسنم

 يلا توالا + توطنا ( ىو باوصلا وا) 21 ةيبإو | ةرمضتإو داوشلإو + لرغاتيلا ١ نم ةككيمو دسجلا ةفيضوأ|
 كولا موفلا ىرلاو .اهيلغ ثونلا ءاَيل و ةاوالم ةيحلا| ةَبفَض يا ةزمس وا«تضاين ةنول لاقي كلذ زقغوأ|

 باوصلاوا) فخ لجرلاو:لمرلا نمىّوللا ىلا !وراصا ناولالا يف لصالا روق لاق ٠ اولا. ج كيمو |

 رثكا ديزو ٠ربمالا < ءاىل طاخ ثرا ذو ٠ هعرز( كفجا ةرفصلإو ةرمحلإو ضايبلإو داوسلا يثو ةسمخأ|
 .يوذ لقبلإو.راشا هبوغبو .ةيوللا لكأ نالفو :يملا| ب بيكرتلاب يقاوبلا لصحيو ةطيتسبن ولا هذهف ةرضخماوأ
 اي رتاعلا ةانالا اذ اجؤا: انهذ ابو .ةاياهدح هلحيو |كةاينتم نوكت دقو ةققحتم تاينيك اهنا لع نوقحلاو أ

 رهدلا مو .4ب تر اط بافعلا ِهبو ٠ ءريغىللع بلغوا لاقي . عونلا اًضيا نّوَللإو . ةروكذملا روصلا ضعب يف
 .ايولراص تبنلإو. هده نحوي فلاخ همالكبو» مكلها لقدلا ضيا نوللإو . عاونا ياتي دحملا نمناول اب ىلا |

 اًبؤلت .هيثلا ىلتو ٠ ةدنعو ةعفر هولا القوا بلقو يكلبي ول امدح اونا جرعيا لفل نب
 ريغ ىلع برطضا بامحلا ة قربلإو . فطعنا لاقو . ناي لع نا ٍنْيِل لع ةبللا اممجتو ءايواول

 حدقتلا ىوتلإو . |وعمتجا ايو الت هيلع اووالتو ٠ ةهبجأ ام نارولالا هلك لخل | نوثيسي ةنيدملا لهأو مضعب

 يول ةآرملاو ٠ فطعنا هينلإو ٠ جوعاةاوتلا لمرلإو تافيرعتلا يفونولر دصم نيولتلا#ةوجتلا ,ّقربلا الخأ
 نيذلا عجوُؤآللإ. َنوُوآللا * اهابخو اهم ذختا يا ١نع صخنأاو باطلا | ماتموه ةيفوصلا دنع نيولثلا|

 مشمو تين ةايواللا * *نوو ال جلماف مسا ياللا ىهو هكلاوحا تل ديهلا لكتاوا ةءاقتسالا يو

 نب بوقعي فنب وآل ىلا ةبسن وللا 1و |ليكاوه ان دنعو لضفاتارم اقم تيرثكالا دنع

 رافسا عبار نييواللار فسو . نويوال جمهربا نب قحتا| رموي لك ىلاعت .هلوق لاح هيف دبعلا لاحو تاماقملا

 ىهو ٠ ةيارلا ن نود وهو لعل هاوللا « < ةسمخ ا ىنوم| ثلانلا مرطا مسإو لوعفم مسا نولملاو .٠ ناش يفوه

 الذي: عرلا درع لأب هو ولت .يدون أ !.فحأو يلحس لع تدني ال قو اخ وام ماها ىف
 لاقيو ٠ دونبلإو مالعالا نود يو دراطملا ةيولالإو |تابن نم رطقتسي بويطلا نم برض ادنوللا

 الو اًياتحا تيىتحا لقت برعلا ضعب ةغل توُياَوللا ةيجنرفا .مسالا اذهب

 رعاشلا لوق هيلعو ٠ةزه هايلا لقت ٠ قربو برطضا اناَهَوَلو اَهْوَل عاب بارا ال

 ٍبوا لكنم تلياست ةانغ ٠ | اهّولت بارسلا هّولت * مهفلخ قلل ىلاعت هللا هالوأ
 00 امك كنع نبا هال رعاشلا -يويسوحم

 ارشني الف لكل ىَركي ةنأل 2و )ةاوللا يبس لبق يفرككو تقتل مص اللا دوه ل يفرك هي ةلضا |
 ا هاولاب !وئعبو.تايولإو ه ةيولا ج ةجاحا دنع اهم مصل تاللا ليقو ةّيحملا ةمآللا < تتالإ

 اوع4ا



 مول نيل

 |" اييالرغربللا اهمال الريغزبفا لق ١ يي ليحيوذلا ركل لالا فايق
 || ءيش لكم ديدشلاو بزقلا ضيا ماللإو . اهصيخش يا قيضيف ةعسي ام( سارلا ةعساولا ةرورافل ايار

 || رمؤللا + تامال جبابلا لوا يف ركذ هاجم فرحو داما 2 تك ةنع هه ياا هروبنص

 لد ودلال علو موللا تايلكلا 76 لذتلا نمقلا بكؤللاو.بل اول جينا لبلبةناكريصيو ويف دنع

 ا ام فينعتلإو , ضارعالا يف هك باتعلاو , يرغِإ اما وهوة كان را 0 روح تاذ ديدج وأ بشخ

 رؤوللإو لوطا اًضيا موللإو . بتنا ٠ ةنع يبمملا نسحي يغربلاب فمي كشنالا وهوة ا ١

 |ىؤللا + لذتلا همك لوللإبو وفلل و وللا نآلما بلولملا + بلوللا "كيب راك اهلا را

 اد لولا ةّمآللا + لدَسلا داو رصقلاب هالو هب لحي دورا
 |ءاجو,م ةدهشلاو ةّرللا ةمْوللا هيلع اليامي ةمالب يعل مّلؤللا - عا اول

 ||لاق٠ رمال ورعوللل ١ ةموللإو 00 رت عا | كب اريدم ىلول لاقي. لود كا

 ئااقم ويف لو ىنايلا غول 00 مو انمي كلب اكس ] ةموّل انك ينو انك لعامال

 م

 ا

! 

 ||| ب

 ا

 أ |بوسنمل ةياللا + سانلا رول مائللا ةنولاو .ثمؤلت الكسر لفملا يفو ولو لَم كاذو مالووف .هلذعإ
 ةيمال ةديصق ميل١ ةّيمالو . يمال ىثتالإو.رماللا ىلا | . ةغلابلل دّرش . ةمال اًيولت ةمّول + عطق هب ”ملو .دلم ظ
 اهعلظم يئارغطلل هار غ مال اًماَوِلو ةموالم ةموالو .اهبتك امال بتاكلا مّولو||
 لاو عيا يارا كلذو ملمرهف ةمال ىنعبب ةمالإ هم وْ .رخالا اهدحا |

/ 

 لطعلا ىدل ينتناز لضفلا ةيلحو .ةموأم عج موالملا ليقو.م والم ج ملا مسالإو. مهام
 1 اهنللكراض ا مال دس كرحلا هبال وأ قيال اذ راصوا هيلع ماليالام ىلا لجرلا مالو

 ؤ لزغلإو يناغالاركذ لزنعا ليقع نب نيزك لوكا ةيموأ' موللا هيلع قس مل

 | لزه نم بناجو لضفإل لقو ةقلع نب

 هالك تاع : ءابطالا دنع ياللا نايرشلاو دحإو تنا ذا مايالا معتالا

 | !ءنيمسق ةبمصإ يذلا ديرولا عم مسفنا راقنلا رخآ | .٠ ملم كيلا برق يذ لكذإو
 أذ لاو 4 اذكه تييينانويلا فورح يف ماللا ةكيه ويف كَ اًولترمالا يف مولتو .هيلع مالب اه تاي
 0 الا هبشي اهمانقو ةرجخحا دنع ثأثم ظع ةعاللا َينايلسلا نبا لوقو .رظننإوأ

 ىلع ريظي ل نيذلا مم ةّيمَلملا + اًقيا ةروكدملا ”متالل _علس موي يفا كرمعل
 | معقمالتوةقئاطلا لعا مو 5 رئامهتطاوبيفاممرهاوظ| مولتلا درب ام 5 يسفنل

 ا تافيرعت . ةيلوجرلا راوطا يف نوبلقني . اضعب مهضعب مالاعو الت اوموالتو ٠ مىللا فلكت دارا

 أ يزارؤللا ب ةيلاةضو ةنمول ررجلا تمول |مالتساو م ماجا فةمال ل اتيدجرللا تسلسل اس ١
 ان يطلب ثايانحلا باكا هيف نجل ترج وهو مول ج لعاف مسا مئاللا +ةنومولب اه ماتا ةمالتسا مب ا

 | دال جاكعب.- زامولك ةييج كرينا ىلا وا متويج قحتسا لاقي . مهللإو ماللارف تؤم اللا *و انا

 | اهانعمو ةينانويلاب .تيعل نم ةذوخام ناموللإو ناسنالا نمو لولا مالا * مآ ) ج وللا يأ ةمئاالا
 نولوقيو كلذل اهنولعتسي كارتالإو ةلكسا وا اننيم زجارلال اق . ةصخت

 ايدل يش سيلو . نيماولو تانامول ج نامل اهامز يف رطخت ةيره



 لول لول
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 ١ نا 4:2 رمضم الول يلو اذإو . لع نا ناسالانوحيو ام كلوق نعم ام لاق سانلا جرخالف ديشرلا مسيتف || :

 لَو سو نيبرم انكل متنا الول وحن عفر ريمض نوكي لوقت ةماعلإو ٠ ضرا يل ترفتسا ام ل اق ضرا ينتقال |
 او, ةصخعر يضلل ةراج يف لبق . ةالولو كالولو يالولاقلولت لوفتو . جوعاف .ةجّوع يا قولناف «يشلا قل
 الول قلعت الو رهاظلاب فاكلاو ىتح تصتخا اك اًيولت اللا قل ب زها ةفايومم ةمالكدلق بأ

 ' .ةفوذحر بخ و اوءادعبالاب عفر امي رورجلا عضومو» يشن نيل يا لقول اما لك ؟ل لاقي.٠ ةديزلاب اي ةحلصا
 مهكأو قراج ريخالولو ادتبم ريهغل | شفخالا لاقوأ هاني يا. ناو قاذ امد ونيل يف ديرلاكريصي ,ىنحا
 اولاق اسكعاك را عرضوا شل ,انا رالف بهذ لاقي ٠ةعاسلا اوّل قولا ادي ول |
 رهاظمسا هيلع فطع اذاف . ناك تناالو تناك انا اما ىا بطر نادل هولا فولو عطروا قولا
 .رهاظلا ضنختال اهمال ةعفر نيعن ٌديزو ك الولو حن . جوعملا ةماعلا دنعو ٠ ا رلابنيعلا
 عراضملاب ص ضرعلاو كي ل نوكت نأ ىاغلاو |دنعق ميو .ةرملا ىف اب يف ترك ذو هقول ةقولألاو|

 اللا هنا نوروجسمم الولومت الي وات فام ب لا ١ تييدّلوملا|

 اوهاج الول وحن يضاملاب صتخت دستلاو خيتوتلل وكت ظ سيدلا |
 اوذختا نيذلا مرصن الولفوحتو ادهش ةعبراب هيلع اهرادإو |دغضملا نوه اههغضماكول اكو ةينلل ١ كال

 متلق ةومتعمس ذا الولوةنمو ٠ ةطا اًنابرق هلا نود نما سرفلا كالو .* ىغلا كلع وا ملص غضم وهواو يف

 الولوحن ماهنتسالل نوكت نا عبارلاو .رخا لعفلا ناالأا |يا الا فخارعا كليو هو: ةضعو ةغضم مالا
 0١ تال رسب لجل ينترخآ ةلصإو . ينع ةغلبا يا نالف ىلا يكل مهف عفي|

 تاو ضنرتلل ىلؤالا نا رهاظلإو ٌهركذي ال رثكاو لاقي ٠ خالا كالا هك أ ل ل
 م ةلزنم ةيفان نوكت اهنا يور طاركذو خعيوتلل يناثلا اعاضم يا انو ا ذامأ

 موقألا اههايا اهعفنف تنماةيرق تناك الولف م : تك رباب لوزل 2 لزنم ةَدْيكْوْللا

 الف يا خييوتلا لع عملا نارهاظلإو ٠ سنويا ةيجنرفا |

 نحن يف ةعقاولا الول ماسقا نم سيلو . ةيرق تناكح | *الوللا يف عقول انب.ٌضلإو ةدشلامالؤللا لول
 ظ هلوق | نينلمج لع لخدت نا اهدجا . رماسقا ةعبرا لعالولا
 اهبحاال نا هامسا تعز الأ  |الولوحن ىلوالادوجوب ةيناثلا عانتما طبل ةّيلعفف ةيمسا
 يلغش يفعزاني الول ىلب تلقف اهدبب عفر مسالاو. دوجومديز الول يا . كتمركآل ديز
 يأ فوذم باومياو لول كلوق ةلزنمب نانلك هذه نال فوذحم لعفب لعاف ةنا معز نمل اًقالخ ءادتبالا ىلع
ٌ - , 

 ةيعادتمالا ,نيف لب .لمقو . اعرزل يلغش ينعزاني مولا نروك بجي ليق . ةلاصا اهب وا ةنع اهتباينل الولب وا
 ييديعملاب عمت م ملوق ٌدحْلع نأ راضا لعاهدعب لعفلإو ا مل ديقملا تروكلا ديرا اذاف 0171 ياكم

 ٌدبالو .ال عم تيكرول الول لص|و هانت نا نمريخ | لوفت لب ةف نحت نا الو عاق ديز الول لوفت نازحي
 آيفنم ن ناك اذا الا اهياوج يف ماللا ثكتو باوج نم ا نا ىلا موق بهذو . عاق انيز نا الولوا ليز اي الولأ|

 لوتك ٌذاش دقب اهباوج نارتقإو . هيف اطوخد عنتم هيف لب ةفذح بجيش لوصحلاو ها يك
 لاىلا ةلآللا  يدالوا تلق دق كؤاجر 0 لدا كد 0-252- راقلاك اندم ايكو
| 

١6 



 قول عول
 حل سس سس نسل

 || نم عال لج 5 عالو . ىلا ةانرسب رحوا اعوزج ورز : يناصلا لسعلاوذولانلا صارت
 "عل عاطنلا نبا نعرصن باب نم عوأيو عنم باب | س طاعلا قبس نم ثي دا 4 ةنمو ٠ .رخ اوانذالا|

 | انالفو 0 اهيولت صحا ةعول * ضرموا عزج *ربظلا عج جو ةَصْوَللا # صْوَللإو صوشلا َنِمآ دمحاب |
 خول يا 00 ةعالإ ةارللا يد عالأو قاطو ةيكذم ذولافلا صّولملا |

 |تناكو قوشلاوا هلا نم قرتحا ايلا ةبلق عانلإو اطول وق لمع لع ةطاَي طولي كال طال
 | ياي درت 1 لعزوا لعاف مسا عي :.اللا د 0 ول نيطل اي ضوخابو ضوحا طالو .رركذلا ىلا |

 ديال ةلصإو ضيرملاوا عوزجلا غاللا# «عوزج نابج ناسنالو: هب ةنصلا ءيشلاب «يثلإو ٠ ةنيطو هب ةطلم |

 | ٠ عاولإو ةعالو نوعال ج كافكد وأي تقح م بلق هباَكبح يلغي حولا مال ةدزط اناللفَوا ةيرض |
 + جس صيرح وا عوزج نابج يا عال عاه لجرو انالفو ”يةناطا مس و ١ نيعب انالفو. قلو

 ّْ .عاللا تنم ةعآلالاد؟ كلل ذك ةعال عام ةرمإو : قلت رمالا غيسو . ةافخا <يثلإو ٠ يلا ةبسنو ب ةنحا نالفبا
 |ةعال نااناد : اهّقاي تفتح م تبلتف ةعئالابلصإو | نا لع طّولتو ةطوالم نالف ط .رال ب لا اطالا
 || .اَعرفَىَلَو اماكينل١ ينو ةتعئال يا . هه ىلا داّوفلا| ماعدا ةطالتسا ةطالتسإو اطايتلا ةطانلإو ٠ روكذلا |

 | داّونلا ةديدحتإو ككَم الو تلا زاغتينلا اًضيا ةعاللاو طاتلإو . هسفنا ةطال اًضوح طانلاو هل سيلواتلو |
 | نعرع ةقابم/و »اكل اكو علك ايوعلا لي .يركضب طاتلب الكماانه لاني ونال للا
 ْ مو بلقلا كبس ةقزخو ردصمو :كل1 ةعوللا + ميا كو ممضناب ةوقزلا : هوطالخشاو .يلخيوصليا

 | ةمكح يدر ةودللاو قعرنأوا .مهوا بح نمم ابرلا طايللا 5 متبجوتسا يا لجرلا اذه رمد مطلتسا|

 0 وعل ا|لجرلاو * ادرئ اور دصم طول: وأي واطاّيللاةلصاو |
 ْ عابتا غئرال غئراس - غول | ردصموهو قزاللا +يغلإو ايلا, ترسخ فلا

 ا

| 
 ا

0 

 فالو «ةغضم ؤاةلكا اقول ةفوُلُي ماعطلا فال ااًقزال اًبح يل. اطول يبق يف هل دجال يفإو .وب فصوتي |

 |الكلا نمو ردصم فؤللا * اننا لكلا لكك لاما مهرب ا علا نبا وم حراتاتب ناراش كا طظرل ا :خيلَق

 | تيفي دك هلا عرقا قيسيال كنا اعطلاو لال ةئال فيرعتلاو ةمجتلا عم فرصنموهو ٠ ليلخلا|

 ظ . ةريسل ةرارمو ةدح هيفو وشم هرثو ربش وحن غلبيو فنمم ذوخام برع ظفل ط' ل امسولا نكاسلإ

 |تالبلاك رولز صلاة ناو عدة سا هاقاو | ل بلل يدع ناك عزب قآل بلقلاب ءيشلا طول
 اندهي وص مسام هر وفا ممل | اج نتي هدرا هبت ةيشخ ةطاللا + هي قلعت

 ٍ 00 نك د بطول ةماعلا سول لسا“ ا

 سدا: را لا 55 باج ةنم ياا ل ماطا مكين فمي طاخأ

 35 ةاودلاو .اهيرض ةنيعو ار ةجاحلا طال أل ممول وأم ا
 ا يعمصالا نعو ٠ .رثد ال يل ك دنع ئولبال وهو اهادما طاب كري 6 ظولملا 5 ضال

 اهلل اقفةتم كاك بيغ دعب اموي ديشرلا لع لُخو هنا | اًنالفق :نسشلاو'!ةضرما عر كولي يسن اذ

 || كدعبتضرا ينتقال ام لاتفي دعب تنك ف يكعمسا اي |انابج يلءاعال ناك اعوورو اعل لجرلاو كرات |

 اطظكممل



 3 زول
 ٠ اراجع ةلكو اجب ةنمو يري ةنمزؤللا #زوللاب ,ليوطلا حاملا :ريينلا حاتم او .نيداّيصلا حالطصأ 1

 قيفراماةرثو ليطتسطبسةقرو نامرلا براغي ةرجشو لما يول اوحاولالا مظعلإو لازذا ةعيرسلا# :ارلإو رماضلإو ظ

 دي ةزول ةدحاولا ركب ظيلعرانملا ك1 ردقلاا حولملاو اًضيا حاولو ٠ يزال هد اضل احر ف

 * جاتع يا زول زوعل ةنا لاقي .زوعلل عابتازوللا| نشطعلا عيرسلا حاملا
 يوس ةاسلم ةليدحب نيلكملا ةرولو.نوللا حان درزالا اخاينلا يغلا خانلا + ةطلخ اَحْوَل ُهخوّلي ةخال

 ةيزوللا» «نوللا ةكيه لع ناك ام ٌيَرْوللا *نيطلا ع ديزلا ةخاَيللإ ةخاّللا * رمتخا نيل ا. . طاعخ

 + زوللا عناب اللا * +زوللا تم ماعل ذو ادادخبب , ةلحمأ 0 بئانلا

 رمل اَرَولُخو.زوللارجث ةرينكةركم ضرإو.اجملا زال نم دول الا*دّوْل أ ناك ادّول دولي لجرلا دول
 0 هنجرلا نموزوللاب علا يطعبال ديدغلاو رمال دافني 1 ىلا ليما

 هاا ك ادرس رولا اًدايِلو ةدّلعم اًدإولو انو ذوب ليبلاب لجرلا ذال

 00 اسصسر ا هسولب اهردغ و تا|والجلا نم ماناد ,.اهللن تلا نالم رانا صح مي تسلا

 .ةقاذ < يثلا سالو. 000 لصتإو اهب طاحا رادلاب قيرطلا ذالو. م ذأعو

 يا تل اب اًساَول تقذ ام: هناسلب هرادا ف يف < *يشلاو هةرالببف ةنع ذوالو وب ذال نوع ةذوالم هذ 2 ب ذو

 |ىوْللا * ةبتللا نم كقاو | ةهلل | ةساوللا + اًقإوذ | مهضعب ذال مونلإو :4 ةفل اخ انالف ذوالو ٠ غوار اذاَول و
 ا ايكيا تاوالحا عبتمملا سلا ماعطلا| ذ اول. ذال يف ةغل ةذالا موتلابو ل جيلان ذالآو . ضعبب

 ا 1 1 سو )ركود وول يطب هللا دج لصتاو ايمنطاا رادلا» نيرطلا
 ٠كلبم يدر ضرم وهو قاقدلا ءاعمالا يف عجوا ج يداولا فطمنمو هب فيطي امو لبجا بناجو

 سوال لوقت ةماعلإو . ةينانوي ُغ لزن لللاقي .ةتيحان ءيشلا نم ُناَذْوَللا * ذاولا
 ةينانوي.بهذلاهيبش هانعم تابن سوخايسول |ةذاللا * ةغوارملا ةيناذّوللا# اهتيحان يا.ةدلبلان اذول

 ذلا بّشْوللا-بشول هم مسأ ذالتلا « ذال أ ينيص رمحأ ريرح بوث
 ا 1 نا اسوا ضر لجرلا ضال < | رفعي مضعب ذوأب ةذوالم يا ذاولترط لاي .ةَدَوالملا

 كاسر لجرلا صول + داح ةنع صالو . موحنوأ هدرفم اهب ري رزاملا ذوآلمإو شايل نصحا ذآللإو

 ١ ةنم صالف اذك يف ةصّول لوقت ةماعلإو . صاوللا| بلطن ملو رعاشلا لوقو : ذآلملا ةدَولملاو .ذّولم|
 أ صَوالو .ةنود زجمو ةنم لف هيلعدب حاحلالا يف غلاب لياقلا يأ .ورع نم وآمل ربخا

 صقوالو . ووحنو باب للخ نم حل ةصوالم لجرلا عذل ف اَرِكَذ ةيعدؤللاو عدؤللا
 | .ارآ ةرجشلاا ضوالو لرما عوربل لتخي ةناكرظن + ا انة ذاضلا ظن نبل رولا كتززول

 فيك ةرسيوةنعو هرظن يف صوالف سافلاب اهبطقي نأ| ودجر ةشيرق ةنومسي ماشلا لهإو ابللإو

 | ا ةتلا لعانالف لصالإو هاهئرضي تنكو انيقان | نوت اولا نوقف دمت :زايتللا,لهاو .:داركك ىمأ|

 ينل ةملكلا يف ثيدحل يفو .ةنم هدارإو هيلع ةرادا ظنفللا

 لجرلا يل و.بلاطابا ينعي .ةمعرملصنيو لاا هيلع صالا صلخت ةنمو . ةلكا «يثلإو اوبال ارو زوم هيلاَرال

 أه كتر ىتلا اًصؤلت صوتو ٠ شعرأ لووجلا ىلع ةاشح اريولتر متل ازولا»صّختب ام يا نم زو ام لاق



 ول حول

 ْ ادجراخماب بدم ل ادار طبل جؤلياح اندلع لا ىلا عضوملا ضيا ثّللإو ٠ تيوالَكإو هنود ثولَلا جا
 | شطعلا حولا *بملنلا ةهج نمال ةيتانلارإ أونالأ نمو فدا لوق ينرجملا هب دازللو .هيغلا هب رادي يذلا

 | ةفيرعةجينص ل 3 جوللاو .ضرالاو هامسلا ندي هو ماو ةيرئطلا |

 ويف حولت يناغملا نا نم ذوخام لبق اًظع وااردخأ اهرازا تلم امآ ةّيليفَع

 || نيديلا بصق الخام ةيظع دسجلا حلو ؛ةباتكل ابا ليتَبَف اهرصخ اءإو حضعدف ْ
 | || .يوالاو حاولا ج 0-50 هيف ةنه رضع لك و ا نيلجرلاو 0 هنمسل هيطبلا كيبل

 |!جللوبي هارلاو يل مك لقا كلل امنا حْوللإو .ةنسو ٠ ويف يس ةرادا اجو جول «يغلا جال

 ا حاولإو ٠ ةصلل اكةرظنلإو ىلعا مضل ابو ضرالإو ءامسلا ءاقو او ءاجؤتا عم ا هايوللإو ذاجؤللا

 | لاقو . اهوحتو ناتسلإو فيسلاكاهنم حولي ام حالللا 00 0 جول# عاما تر ذل

 ا لجو اا ريطستلاو نيودنلا لحم حولا تانيرعتلا يف .ضموا قربلاو.ادبو حل احول حوأب هيغلا ىف
 نيبملا باتكلا وه حْوَللا اضيا لاقو . رمولعم ردح ىلا رفسلا وا شطعلإو ٠ ةرصبا < «ينلاو٠ هيلا حل ديلا حالو

 ام ءاضنلا حول ةعبرا حاولالاف . ةيلكلا سفنلإو حاولو اًحْولو احول حوأي لجرلا حالو ريغ انالف

 || ردقلا عولو ٠ لالا لقعلا يول وهو ثابثالإو وحنا ىل ع نمراشا احيولت لجرلا حول + شطع اناَحولو اًحْوِؤْلو
 0 تاييلك اهيف لّصفي يتلا ةيلكلا ةنطانلا سفنلا حول يا ةيانكلا تيبس ةنمو ٠ تراك يش اب اًنلطم ديعب
 حولا ىمسملا وهو اهبابساب قلعتيو لوالا حوللا هبوقب و . هب علل دفيسب حولو . احيولت طّئاسولا ةريثكلا
 | اهيف ىشنتي يفلا ةيواعسل |ةيئزجلا سفنلا حولو .ظوفحلا انالف شظعلا و ارفملاو .رظادلل عراب وعلا

 || ىوسملاوهود رادفموونتيهو اكتب ملاعلا انهيف ام لك رانل اب<يشلإو - ةضيبب انالفبيشلإو . ةهجيو عفسو ُهريغ
 أ ةباخج لوالا نا اكرل اعلا لابخةباغجوهو اين دلا هآمسلاب حول لوقت ةماعلإو ٠ةكسمي ام ةتاق ّبصلا -ثرالفو . ةاحا |
 || يفروصلل ) لبافل لوبا جوا ربولع ة ةباغمم يناثلإو هحور هيلا لوا .وديبام لوا جنا هيفادي يا بنل

 || ةروس نم لوف يف ظوفحلا حوللاو ٠ ىهتا ٠ ةدابشلا مل اع اهيوثووغيسبو الألت ليهسو:ضموا قربلإو ٠ ادب ةحالا

 ل وم رجول تجوربلا فاخ ةنمو . ةكلها انالفو .هب بهذ حيو .هب حمل

 |مللإو بانك .باتكلا ماوه ليقو.نورمتايفوبَنورسْؤي ام مهل تلا قيرب هل ءيش نم فوخنا ةلصإو .رذاحوأا
 | ةعباسلا ءابتسلا قوفمسج عرشلا لهاروهجدنعظوفحلا .شطع احاينلا لج لا حاتلإو . فرم لك ليسا

 | بتكي ائةمايقلا وي ىلا نؤكيساهو نراك اهةيفتتك حالو حالا + رصبت ةحالتسا رمالا يح حالتسإو ا

 | علصت الغيب رصم لها دنع خآللا»«ةدوبمملا ح اولالا يف 'ضيبالإو ةزمحلفيسو هضايبل متحول روغلإو حصار

 ] .حولردصم جيولتلا #ىنطع يا حل لبا + سيقندلل رعاشلا لاق .ءيش لك نم
 ١ طئاسولا 50 ف اياغحلا قاّمخ نطبلا مقا ٠

 يداوم غادي يطل 010 .خاللا تؤم ةئاللا + صان ين دكت ضيا

 ةيشاحلا هس حورشو تادايز تاحيولتلاو . تاقؤلت ملاعا اهيف جردت ةعوتفم ةقرو نيدلوملا باّتكَدنَعو

 مج جيولتلا طيخو.اّضيا يش وحاب فّرعتو باتكلا نم ياللا تافيرعتلا يف لاقو.ّياول جاهريغواةيباسحلا
 (| نم وهو ة ةراتصلا هيلا طبرت ةبصقلا سارب نوكي لاح نم ممل نم ةرهاظلارارسالا نم حولي امي
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 هده خيط هك دس
 ناتو ءاهيسع اكول ايليا: طع ةماعلا كت لجرلا تال و وب ةنطل وا بالملاب ةطلخ اًبيولت هب

 «ىثلاو عسا يااا ١ . هبادالا 3 نول جراف ما بال اللا + هلبا تننطع ةبالا
 .١ درطلا نيلطلاب بولو ٠ طبا رمالا ينو. ةيف يفةكآلا يقل ١ ةعضبلا بولا + بالا متنإو ردم اولا

 اا الزاك نالع كالو فمرلاو لفطلخ ءئنلإوأ لذ ةكلفو جول لئاو + لدغل ور دفلا بسر وذ
 «يثلا كول + سبحا ام يا .اًنالف بلغ نأ رالف را نياق هايم ماب هلئادلل

 .ه اهلل نيل ةبايثو ردك لاو :ةسرم اول ليقف ااسح اهيلع ىتبو ارطسا رطل ةيونلاب
 0 0 كونو د هب ةظلخ ثنلاب نينلاوا بال رطل ليقف ةفاضالا تعج زم ربنا يد

 الا تَنَوَل و ٠ مايا ةعدوتسا اقثالإ نالفب هلام: :ءاطلا لعنيسلا مقتل داصلاب بال ارطصالاو . ةفكرعم
 امو سبايا يف بطلا تنبنا اولا 5 ٍيلانوي هنا يدنعو ّيدابازوربغلا رالك انه
 ٠ سبتلإو طلتخا اًناينلا رمالا ثاتلاو ٠ هب محل ان اًييوللاو ايؤللاو هابؤللا#ةزملا باب يف ةتركذ دقو

 رسارب ثاتلإو بوطخلا تن :انلا ل اقيو.وب تفنلاوتادربو هنابضق ينو ضرالا ىلع دعي ضيع ظبتس تبن ًاَرْكَذم

 يوقو نمسريعبلاو.اطبا لمعلا يف ثادلإو :ةرعش ملقلا اًحوبطم لكوُي دوسإو ضيبا ةبمح هل ظوطخلاك
 . دسالاو لعاف مسا ثنثاللا + ةنع ةسبحانكنعاّنالفو ءامطاب ةلحاولا صتحلا ترودو لوفلا نم دوجاوهو
 ا م لكم لنآ اهي طقمال كا كن فلام سرقوا هينانويل ابو ايزؤل ةلسرافلاب' وهو
 نال ةّتاوللا + نيمع !.توقب ناوتلا لع قد ا ءيش يف نوراشتسي ال او موفلا عم نون وكي مونلا
 عال تنابن دب ءيش ب يذلإو ةعامجإو هدحاو سنج مسا بؤللاو !ةينو 0

 ونلاوردصم ثوَللا #ةنغ بولقم وهو ثئال ال تابنكا هكا او ثابال ج ضرالا نم جملا ةباللا د: : ةبوأ

 1َدلا هبشو داتحالاب تابلاطملاو تاحارجلإو ٌيشلإو ةوينلا مرح ثيدتحلا يفو.ةبال ةدحاو سج مسا باللا
 رطب ةاهنلا لوقو -ةلماكلا اريل ةفيعضلا ةنّْيلا و مث انافنتكت ن ناتّرح اهو ةنيدملا يتبال ني ام غلص
 ا ةساجنو سند يا تول نع واخي ال ثفخملا نب ام نولوقيف ةللب لكف ىانلا ةنسلا ىلع ىرخ

 لاق ثْوِل ةلصا ثفتلم ةتابن تْيِللا + هاغرتسالا ٠ريمغلا بحاض راهظازيغ نم نالف لئم اسههنبال
 597 قيوم هاثوللا+ ةرشكدعب اهنوكشل اي واولا .*«يال ةبسنلاو خضومودوسلا |ةممتجلا لبالا ضيا باللاو

 وللا + ضعب ىلع ةضعب تابنلا ثولت ي اها ول ةيدو ليال ةوسا كلل ذكو ةلل ديما وللا

 وم او هطبلاو ةاميرتسالةةوللاو . ةقامحتو ةّملا هبشي بيط بآلَكلا + ضيا هر ةباللا ىلا بوسدم

 لا ةرثكو نون رضوا ناسللا يف ةسبحإو جحا | ١ ئولملا ديدحلا ن نانا . نارفعزلا وا قولا

 قانو 000 4 عيت رخو ةيدحوي ما قلقا 0-5 بلم ليشو

 ” طاملعلا 5 د. ا ةضعب تفتلا بو

 يا سانلا نم ةئَزأو: ةعاوجما ةيولا + اهضاينب .ةنع لآسُي امريغب ربخا از 00 جرلاَت ال

 ”ارطلاو ”دض ةيوقلاو يخرتسملا تَوْلّا دم يبل يفركذو مص ثاللا + ِههجَو نع ةسبخر ةمكربخإو

 كؤل جدن وأ ىفنالإو لقعلا فيعضلإو ن اللا ليفثلاو ان دارس طلبا هيما فووق 3 تالوواخا ذل

 ب يا ثّآلبو هب فاي فيرشلا ثول ثآلأاوا . دل عج يناَوللا + بابلا لوا
 ميش سس
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 ىل 6

 ا الع بلاغلإو اجل نلعج هنو اهنمودرجت نذو 6-5 ل ةتمركأ

 |[ تو ةولعف ام كبر ءاشولو وحن اهم ةدارجت ّنحلا اككلمولو يغب وذّرهدلا نماي ال

 ةلوق اهب هنارتقا  ٌلبجلاو لهسلا امنع قاض ةدونج
 انقرتفا أل. رايخلا لطعنولو | ا يف مساوا

 2 نرش قلع ءالل

 || .ةليفق ىبس اك اهب باوجلا نرتقي مل مل يفانلا ناكأذإو| ١ يراصتعا هآملاب ن معلا تمك

 ع معجب يضاملاول باوج دروو ةلمجحا تاو هرهاظ ىلع لويحم ليذف هيف فلتخإو

 ا كدرج |عوبلا نم وبه ييترافل ١ لاقو. اذوذش اهنيِلَو ةيمسالا

 1 ةبرش داّونلا عفن دق تشول (لعفلا فذ ”قرشوه ينلح قرشول لصالاو لوالا
 | اليلغ ندجيال عاوحا عدت 0 ينتملا لوقو .اًرخا ادعبملاو ًالوا

 ىا ماللاب ةنورقم محا ل تياوجانروكم ذكرا غشا قش يف تينلالك ولو
 دبع نم هيون ةلوعتاو اننا معا قاري كافل باك اب ش تربغاتأ ةيلارلا

 | لونكو“ ردقم مق باوج وه ليقو .ريخ هللا ملف يورو ' لق سيول ولد وا الق لصح ولو يأ
 ا يحل ديلا .امَلَو تاسالول رب دقتلاو هجواوهو يضل

 ظ ”ةحارف مالساي لتق ناكول ظ وفك اًرينكول دعب نأ عفت ةيناثلا

 ظ ارا نا هكا توف ل 0 رجح ىنفلا ناول شيعلا بهطا ام

 || لوقت نييفن اناك نيتوبن لع تلخد اذا اهتاول ةدعاقوأ ١ ٌرموطوهو ةنع ثداوكاوبنت

 || نييفن ىلعوأ٠ ةتمركا الو ٍفءاجاذ ةتمركأل ينءاجول رخالا لوقو

 ليسا دقن اليم لدم لول لوقت تينمتاناك ةشيعم ىلدال ىساام ناولو

 تورشلإو اًوبث ينبلا ناكمشوبتو يفنب لعاو ١ بيلوطو| هنن. سلاما نم| يلق باطل لو ا ١
 ةكاقوادا ةناف.ةمد قيرا نمؤي ملول لوقت اًيفن الو ءادتبالاب هيوبيس لاقف عفر عينا دنعاهعضومو
 || لاق ٠ ليقف نمؤي مل ةنا يا لتقي مل نما ول سكعلإو . ويلا دنس إو دنسملا ىلع اهنلص ل امتشالربخ ىلا جاتحت

 | فو وا هيلا قّوشي ام كي ءاج 3 9 ماضعب ليقو 0 فندم ذتبالا ىلع لمقو
 | لح ةنقايبلقلا! بهذتلا باو لص ادهم ةلاخلا : تكول يااهدش و دنس لمنلا نلقا

 ْ 0 مزجت ل يضاملاوإ لوتيو هلال

 ظ ةمسلا حملا بيل ٠ (رعشلا يس ةعاسرتراطل 0 ا
 م نارا اب نا وا املا لكرلا امال ١ هلوقكأا

 الاتب هيلا لصيال وهو املا لوح ماح 3 ةعيموذ اببراط اشيول

 اًمطع موحت يل لا لوح بولت للبالا ساسالا. ْلَصْحوذ ديت لاطالا قحال
 يسم لاق بلا توقللإو بولو الإ هللا فخي لولوحن لب ميم عراضم اماول باوج ةعبارل
 || ةراكل ءاملا ىلع ردفت لو ضوحا ىلع لبالا تفاط اذا ىلع بلاغلاو . اهب ةئفنم وا تبنم .ضاموا ٠ هيصعي م

 د« ضوحلا لع تئاول اهكرت ل اقي.بوللا كللذف ماحزلا .اًماطخ ةانلعجل ةاشن ولو هيلع ماللا لوخد تيل
 سبح تال
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 ىل ل

 ةهر تدكن او وُط ىدط لظلا' + ”رؤبملا املا 7” وللا + 57 200 ل 2
 ترطيو ةرئع ليل ىدص توضل نحاطلا هيفلي 8 ةوهيللإو ها وهلا ٠ أ

 راك ىنم طرشلا نا ةلبق امو مسقلا اذه نيب قرنلإو ىا ةّيطعلاو وديب ىحرلا م يس ّبحلا تم

 هداك اًيضام ناك ىتمو نإ ىنعمب ول تناك ًآلبقتسم ال املا "تم . ةنفحإو..اطزجإو اياطملا 0

 لقت اماف عراضم اهدعب عقو قامو. عايل ترس جيراخالا زج ماردلاو ريان نير اهل حي كلا

 هلوةكتيضملا ىلا هانعم اداوج ل اناا فكل املا زوين

 ممدهع نيذلإو نيدمنابهر ٠ .اياطعلا لضفاو اتاك ةيينلا ازوكللا فاغلا يطعِب

 آدوعق يانغلا رذح نم نوكبي 5 ةنعاهللا ريك ي٠ :ريخلا نع 1 لد الجال

 اهمالكتعمس امنوعمسي ول |فاتلا اهني ءوهيللا نافرحلإو ٠ ةاهللا ىلا ةبسن ٌيِوهَللا
 ا انكر درعا اود ىهلملاو.وب قالي 57 ةيوالاوةرولالا +فاكلاو

 از اير دصم اًثرح نوكت ن 1ثلافلإو .اوعمسول يا .ءالم ج وهلا هلا الا امج رطو اهاتكوالزوللا

 دوو ف د ا رمال 3 تاو اي لكك ال

 ا .رّمي ول مهدحا دوي وتو نهدتول و دو وحن لوا ةجضيإل < ءاوشلإو كا

 ةّليبق لوق اههودب هعوقو نوف 2 ىشلا جوبلت *جوبب لم ءاوشلإو ٠ معني

 ا

 3 تننمول ككرض ناكام 0 يو

 قنحلا ظيفملا وهو ىتنلا قم | ويف نسل نتي عتواك ةقوط نالف“ قو
 ىثعالا لوقو مالكلإ او لملا يف قوبلت * ويف غلاب م مالكلإو لمتلاوأ

 . مرما لجاّموق تاف اًمرو ١ شايف قورطم يا قوه لجر* ةقوط 5
 اولنعول موا ن كو يئاتلا نم | عتلبتو طرفا همالك يف عيلت - عيط

 سيفلا ءرما لوقو ةيلكشللا رن انطلاقا ةكا اك فارسكتلا
 ب ابك منول هنوف لع ع+ هادو ورغا هول اديسءالمو فد كفلا ةنا تولوا
 يلتقم نومي ول اصارح يلع .اهدعب نوتلمجلا نوب ةيربسملاو ةيببسلا دقع ىا ةيطرشلا

 وصنم ءافلاب موج يئابو يتمتلل نوكت نا عبارلاو هجولا اذهب و يضاملا نمزلاب ةّيطرشلا ديبقت يناثلإو
 العيل لوقت: اك كدحت بصب يتدحت 00 ةعامج ل اق . عانتمالا ثلاشلإو ٠ ّْنِإ تقراف ةدعب امو

 1!( لثم ضئرعلل نوكت نا سماخلاو ٠ ينث دحتف ينيتاتا عانتمال ماوه عانتما يا . عانتمالر عانتما فرح يف

 دنع لزتت ولوحن اضيا اًيوصتم هاقلاب اهباوج يتايوأ ل اقو . نبيرحملا ةنسلا لعيراجلا ىونلا اذهو .ظرشلا
 ميصتق اندنع لزاتآلا لوقث اك . اريخ بيصتقنويفطنملاو ' ريغ عوقول عقبسن اكمل فرح يف هيوبيس
 واو إوقّدصت وحن ليلنتلل نوكت نا سداسلإو . اريخ ديز نراكولوحن اًموزل لاصنتالا تاودا نم اهولعج
 ًلئاسم انهو ٠ ثيمخللا ماشه نياةلاق ٠ قرت تلظن ف ةرخ نوكت ناول رماسقا نم قفافلإو ةاداج ناكارجح
 دوفرم مسا اهيلي دقو لعفلاب ةصاخ ناك ا هلوقك زيزجتال اهنا الآ لبقتسملا يف ظرش

 أوس تاذول مطوقك ةدعب ام ُهرَسفي يفو ذحل لومعم انثوماذعب انؤادضا يقتلتولو

 بار انيزاول وحن تيدر مساوا ١٠ينيطلا ٌبسبس ن0 شو نر نفنا



 و وذ
 م

 انايعيلو اي 5-5 نا اهرب قارطن الرد لال دتسا ريغ نم لمل | ىلا

 أ اع يملا ةيهللا لمجاف :ةركذن كدتو لفغو الس مهيللإو ٠ فنبيفوصلا . دبع الا ءالعل ا دنع. ةجت سيل

 | ليفوالساح .و ٠ ةيحا اهل بلي هب َيِهَلو٠ .لوعف رمهلم مويو .لخلا ريثك عضوم مقلم . لوكآلا

 | ةنع لإ يدصالا/ لاقي: ةنعرا هركأو 000 رثوأ ةفيدحو ميك ينبل ببرح
 ا يقلل ل ال قون راند انما 5 ليخلانمداوجلا ىباسلا ميلا تمهل

 ا!مالفلإو .ةاناد«يشلاو . ةعزان انالفو .ةبراق ةاهالمأ غيسو )  عساولا حرجباو ةريزغلا ةفاسلا رْويمللا
 ْ ةلغش هاما اذك رع بعللا اطإو.: ةيشاند ماطفلا | ب 0 فحصت اهالكو لبق عساولا جرخماووحخل ضع
 | اذا لجرلا بلاى اني ىا . ارجع ةكرت «يفلا نالفو ةربزغلا ةباحتلاوهآرملا زاهجو ( نيتلعبم نو احب حملا
 |( ىلا ىحرلا يف نرحاطلا ىبلإو . ءانخأا عامسب لغتشا .جروخلا ريكلإو مظعلا شيحلاو ريثكلا ددعلإ !ورطنلا

 ايدل لضفا يا . ىلا طعا نرالفو . ةوذيللا | ميللاو مييقيللا + مهيخايشا سانلا عيماطو . مما

 || يالملاب التو. َيِهَل ىنعمباييلت ةنع ىهلتو . اطزجإو سانلإو ليخحما نم داوجتا قباسلا
 يي يا مونلا ىتالتو ٠بعالتو اهب لغتشا ايهالت دنع ايش اي مونللو رونلا نس نط

 اديه داما عيشللا لكبالمتملاو . ضعبب ممضعب 1001 ةنييللا مهمعطا لو مهو مرفس نم همودق
 أر عاشلا لوقو : لعاف مسايثاللا < لفتشا هريغب ةنعو | دنع رفاسملا هي دهب ام يللا < ةييللاب للعت لجرلا |
 كلغ سباق دارا ١ وافقت كوتلاو كّنع نبا وآل لهتست ةلكَك نول + نيل جدل 1 هون عاودت ١
 ل اول اوال جلوالا ماللا فلا يف اولاق اك هاه ةزمل ا تلدبأف كن اهلصإو اكو

 | مهياطعاورم نقلا ةنرذت نم نيعجللاةسبدعتال ناك اهالكو نو رمالل |نيب عمم ناز زاج امو كارم كاي

 أ اودمعتي لنيذلا رشبلا ةيَرَذ نم نيهاللاب دازملا ليقأ تراصفكرإ ظنل ل ازكاه تلذبا ةرعبل نال ديكويلل
 كاد ! طخ ةلفعرو ايان ةوتاافإو بنذلا رعاشلاافرخلاشاهناك

 || ةئامهاميل مل اقي . ءاهزل اكرادخلا هازل ؛اين ذأوفرتي يمس دل ةيسبعا نم كول

 | ىوه نم كلغ هب توملامّوْيللا ؛اهكاهز يا قداص هوض اهدعو نم بذاك لع ظ
 ٠ ةامينالا ةروس يف ةنمو اهب كيلا ةآرملإ لافرق يتلا لاقوأ|

 (لاقيد. هاما ماهل وباو كح ا ليز داو ةمالم مال لوا كتم ١
 «كيعورفلل او لكك < دقوازرا ةيرعوجلا ل اقز ا لذعلا ىلا َنيِل ذعت نع جوحاو

 || +يتلاوه وهلا اتاني زعتلار هج 000 0 يقر 3 5 ةيناثلاو ديكوتلل كورلا ماللا

 ْ . حي يضتني عا ةعيابف «فرانالا هب خدم يبنلا كوالا اللا فاي ةيليع سا كل
 | فرع جورتلا وبلا لصاو. ةعوطرطلا لاقو ٠ ما لوالا لوقلإو . كنإ نم فلالإو هللا ترم
 | اق يلا ا دي حتت ديه الدي اه نشل ّيرهوج

 أهلا كلفت .ىصقإ يس قلما, لع ”ةفرشملا ( مونوهو حفلا: يدنفا صاع فيجو )زلال
 0 ناسالا .لصا عطقنم نيب اموا هول ا

 ايست ةاعلإو ماكل نم بلثلا مطقنم ٠ 550108 اًوهلوهليءىىثلاب لجرلا م

 ع يلو  تاقلو تاوهل ص .. ةللطيلل ةللطنطلاب فلو اول لجيلا | ثيدح ك] ةازياو# هب غلوأ ديو
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 قش

 ميياكا كاز جهلا طط لوي الإ هت ذأ
 د مازدا ءام اهجرف هد ذل دب

 ظ 00

 |قدفت نالفو . مهل ناكل عاب لج را عط
 ضعت لا عيللا * ةلفغلا ةعاَمللا + مالكلا يف
 |عيبلا يف ةرتفلاو لسكلإو ةعاهللا يللا حا لكم

 نبغي 1-7

 م 0 ا ع للا فيل

 |.هيوب ا هانطاو ءاكارز ردشإلا

 الب ,دشو ةقفشلاةريثك اهمال بالا ىلع انه مالايملغ 5

 0 2غ كبطل هر صرح 5

 نم انزح قّرحت :نالفو ٠ تبهتلارانلا تنهتلإو ,

 ردختبو ثيختسي رطضملا مولظملا فهاللا + هب كل

 ضلفلا فهال وهو .كلذح ةفهالو تنهال 6

 تانهال ج فداللا تَنَّوم ةفهاللا + ةقرتحم يا
 1 نالف ةنيلادت . ردصم كال ع

 |كيلع' يتِمَلاي لاقي ..تافءام ىلع اهب رسم
 |كيلع ناك يضرا تقلانو اًنهَلابو فهلايو

 ارغاعلا لوجو ماش انو

 ينم تأف [.كر دب تسلف

 كول عب اراك

 مش

 | سيعالا رعبا قيل قولا« ضايلا ةفيدش يا
 ضيبالاروثلاو قاهلو تاَنل جو هنو قنالاو

 .ضايبلا ديدش يا قطو قسط ضيبرو.» ضيبأ لك ةقخسن

 قيرب يب سيل ضيب :الاقمللاوا قاهلو همه قنالاو

 نمروصتموهلبق . بيشلاو بونلاوروثلا يف كفصو

 ةضيبا يا نوللا لم يشد فلالا ف ذحبي قالا

 تيجو صك اًولبلت لجرلا اهلت_اله
 بولفم وهو ةلبله ةبلطا بوقلا جاسنلا هله

 #ةليلق عبت ًالكلإو . هله عواطم بوثلا هلهلت  ةنم
 ووش 5-5 كلذكو جلا هيدرلا بودلا هللا ماو

 ابيل يفد ولك دقي لال ضال تسلل ةلفلاو

 هلاَهَل ج
 ةملا د ةب ةعلتبا اًمهّلو امل ةمهلي. <يثلا مهل

 هيلا حوا اريخ انالف ىلاعت هللا مملإو . هيا ةعلبا <يثلا | ةبيص
 رم ةعلتبا ةمغل اوءيخلا ميلتو .ل ةتّقوو هيا هنقلو هب |

 مههنلإو . ةافوتسا عرضلا ينام ليصفلا مهنلاو . ةيباك
 اًريخ ىلاعت هللا رالف ملتسأو .ريغت لوهجملا لع هول

 زجارلا لوق يف الب هيا ةمسولي نا هلآس
 يرادلا تنإو يرداال#ثال

 رادقم ىلع كنم ءرما لك
 لكوملي 4 :اكميظعلا شيجلا مالا + مهلا هب ديدب
 )000 ا يا مهلا + ءينشا

 ,ناريثلا نم نم ١ مشيلاو .ردصم ملا + ةزعلا

 قفل ج قول هموم فهاللا ناقهللا# فخ مافط دارا | مقود فيك 06 لجرو ٠ مول جدي الكا

 هةنم ةّفسياقيوس نم مهل + 5 عل ورصكا | تن اف لعرسحتلا يس لافيو . ةرملا ةقهللا + قاهلو 1

 داوجلا قباسلإو مظعلا ريل و رولا ريثكلا ايلا فيلا » + ةريصتملا ةقوهللا+«ءايتفهل ايو ُءاَنقَِل اي ةقهل اي

 داوج يارلا بيغر مهي لجنو سانلإو ليخلا نما ٠ةقرتحم يا .بلقلا فيول لجرو ٠ ةفاهيل ج ناّدهَللا

 ةلوكا يا مومَل لجر نوع جةيانكلا مظعا باوصلا ليقو .ظيلغلاو لب هلا ايا فيلر
 ؟ةعساولارذتلإو ةينملا مل ليك مع لدا فياللا فوهلملا + فّرهللا

 ردصم ,اطإلا + ةينملاو ىدحنإو ةيهادلا ملول 0 + اًنيدش ىضيبااَنَهَلو اهل قبلي قطو +يشلا قه

 قيرطب عورلا يف ىف قلي ام ماغإلا تافيرعتلا فو. ملل . ضيبالكو ضيببالاروفلا قالا قول نعمب + يشلاوبلت

 || وعل لعن بملفلا يف عقو ام ماطالا االا ليقو ضيفلا | (قايلةرتبو» ٠ ضايبلا ديادشب يا تامر امل ضفاف
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 اميز د 2 2 يس ا لا لاا

 ةءقرراعللا + نكتو ةمزبللا ىلع نوكت ينل | يو ليخلا اهدهج ةتّبادو ٠ ةلفثا اًدهآ ةدهلي لمحا هده
 رو 0 3 0 رخل اهب قيضيإ هد هيف انالمو :هيططاو | ةلكآ يع :اهرحاو

 ازهار لا دا هنابللا نا لاق. يكل وا نجاة و

 4 ناط طاش كلا موي لك الجرب ذي

 |[ نازهلم رييلا ازا ىلع انخلا ىلا عي رس يعادلا ىلا ءيلطب

 ا نافدخي :ترضلا:توفي اذا ٍدهلم لاجرلا عاجاب لولذ

 موسوملاو ليدلا ةطلاخلجرلاو قلخاربضملازوهّلكاو | تضضرالا لاو . ىرزا هبو :هيلعراجو ةملظ هله ها

 . عنرط فار 8 كامرا الل اهلا لفات

 ا ا ينالع 0 2-1 > اما "7 رع امال ا ايلا هد

 مزه هب يد مط ف ”مروو اهوحنو ٍةم دص نم اهرو دص يف لالا بط

 |ناع و نرجو 0 5 ةمزهللا م سانلا لجرا يف الأ 2ك ةصيرفلا

 ا
| 

 ْ رعاشلا - < افلا كوك
 ظ مهلا لانو دوزأ ظ ادِذ نافرلا ىدل كوكل ذل

 || مزاهللا نيب سرفلل ىرقام ىرف الو ىصخن ءاسحب تسيل دئاصعلا نم ةوخرلا ةديهللا
 ةبلعث نب هلا مت ينب بنل مزاهللاو ةنينعلاو ةنيرحلا ّدح زواجت يتلا يهو ّملتف ةظييلغب

 "ةههوا ويف ةغل يو . ةسحلاّسهل ةسبلي“ ءيثلا سل ةيليصعلا نع رصقتو
 | لتر الفو « ضم الب ةهطل وما بدت ةيصلإو . ةغقل يل لاقي ٠ مزاللا تنبانلا هيشلا دل د

 ا رحازةسهالماعطلا لع سهلا سرح هيلعرحاز اعطلا امال رار ىلا .اكطإو ايفل
 || .هيلع حدزاو هيلا رداب ءيشلا ىل ١ نالفو .اًضرج هيل بالك «يغلإو .ةمطق ةمذإت ب ةماق ٌةمذط ة مل

 (|محدزيو ىتغي ناك اذا نالف ينب سوالي ثالفل اقيو | مذاط جمالا ٌريإو ةنسالا نم عطاقلا احلا مدلل
 || ناقل يأ نتهارللا دحات ٍنجاللا + مماغط ىلع عا رع للا نع صوصللا ةمذاهللإو .ةمذاطو

 أدع ماعطلا ترم ليلقلا ةساّقللإو سامللا + عارسلا مو "مهيب لخدو مهطلاخ اره متلي موقلاز ر
 || يا تيل يافع كاز هاو يجادل ةسهللا ٠ ويرسل بيشلا ةطلاخ ريتنلا

 | هيث ةبرضوا . هزكل اًنالفو . هردص يف ةنعط رلاب زو
-- | 

 أ دحاولا ةقيضلا ةيدوالا يراجم مساهللا م سارا ؛رضومأ عرض صقل و.ةبقرلاو مزامللا ف هدب عمم |
 و | لبجا زهاللا + هزط ىنعمب انالف زط# عاضرلا دنع 1

 ٌْ 0 ل (هح تالا اذا قيرطلاب ناوي ةكالاوأ |
 الا ةعرص ضرالا هيو .ةطاخ بوثلإو . هب ةامر مئاود نم هاللا ةرئا دو ٠ نازهال اههف اههتيب ام قيضي
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 ثطط

 ونا ةراوحو بل | ةعم نوكي دسجا يف مروو رارمحا|

 تر ايد زر اك( ها انما دا ا ىلا هين تدي
 الو امإو حاصل | يفو . رمل ع

 ةقاقتشا نوكيف برعلا مالك

 | سيلو تومحرو توبغر 5 5 ةنزوو هال نم

 توهاللا معو . ايواقم توغاطلا ناك اك بولقم

 هتيانع لاعاو هعئارشو هتافصو هللا تاذ نع ثحيب
 يتلا تابجإولاو اهب داقتعالا بجي يتلا مل اعنلاو

 هب مل اعلاو.يرظن ويبدا نيمسق لعوهو اعميمتت انمزلي

 اموت سيدفملا ىلع بلغلاب يتوهاللاو . ايتوهال يمسي |
 جترفالا دنع توهاللا لع يمسيو . ىراصتلا دنع
 |ةلكا ياسوغولو هللا يأ سويت نم ةّكرم يوايجولوين

 |توهاللا تايلكلا يف لاقو . هللا نع مالك هانعمو

 حورلا ىلع لوالا ىلطي موو قولخلا توسانلاو ىنلاخما
 0 ملاعلا لع ضيا لوالا قّلطي اًمبرو ندبلا ىلع يناثلا

 يلو بكل اعوذ لفسلا ملاعلا ىلع ينانلإو ّيولعلا

 ا سنالاو نجما ىلعو

 ةناسل جرخا اًناهلو اًثهأ تيلي ةريغو بلكلا ته

 ةروسيفو ٠ ءايعاؤا ايعت وا اثطعدي دغلا نيذنالا نم
 ىنا. تيلي هيلع لمحت نا بلكلا لك هلثف فارعالا

 اك ا

 ظ لسا
 ظ لد أسارلا قيرطلاو رتل عرسلا كلا جةلباسلا هيف |نابتسا قيرطلإو .وب علوأ ءيغلاب مشان مها

3 
 م تسلا ل

 اد اع ا كيلي ةكرتتا

ْ 
 (ًالبتم ةسفن بعتيف عنو كيلع دش ةتكرت نإو ابراه|سرفلا بطا نم مما بوهيأالاو . تاباهتلا ج ىَّح

 هيرتعي ام كلذ دنع هيرتعيف كنع ا كابل وا رابغلا ريني فق هىدع يف سرفلا داهتجا وهو
 ات لوقت ةماعلإو - ناسللا جارخا نم شطعلا دنع راش رار ودع) ةالعب انوو؟ ا زان هوقاحيت تلم جرخي

 اًناهلو اناَتهَلو انِهَل كيلي لجرلا ثهياو . ةاتلا * ءاعلاب, سيفلا كرما

 اىيبكا ااثعلا# قه يو .ٌناَثهَل وهف .شطعا ةرِد قاسللوثبوهْلا طوسللف
 | رحو ردصم ثاّللا :* رم اكةناسل جا رخا يا ثطأ ب هم جرخا عقو ةنمرجزللو

 ء[رذلا نع. صوخلا يف طقنلإو توملا ةَدشَو 8 ملام ثاندلا نم تلو :لاهحيا عْئارلا بيلا
 عج اههاف ماتو طاقتيكر س تل اب ثامللا س 7-7

 | اهنكلا يناهزلا+ةكهل عج 50 برات همنا عشا نارإا ريل اج
 السلا بعتلا ةثيللا * هجولا يف رمحلا .ناليؤما اًينم يش يللا وا اهلج مال ا

 أ صوخلا: .اوعناص ثاهللا 4ص وا يف هارمحلا ةطقنلإوا ًاليقث
 ٌلخاَوَد| هل ىنعبهال ةلصاو ةهْوأ الا تاوهاللا تل

 دهنآ وهف.هيل- رباتف هب يرغأ اك خب ءيثلاب أ

 0 جياديز همنا. يشل | اممعطاموفلا جتا ها جال

 ف ايمي ةلخا كللذ َكْيَع شناعشف هل

 ركذو خاشلا لاق .ليصفلا عضترب الا فالخالا

 ع
 اناك ىتح يتولا ضرب قر

 -- ةلخا ىوملا افسب ىري

 يتلا عال . ةمزلو هب علو أ لوهجلا ىلع ءيثلاب لاا
 ساعنلا اهب طلتخاة نيعو٠ ٠ ضعبب ةضعل طلخا [جاجيهأ |

 وجت م و ضعبب ةضعب طلاتخي ىقحرثخ نب نبللإو

 ا نياسنالا ةغل ييلبقو ةفرطلبقوناسلل قلوة
 | يهل عيصخ نرالف لاقي .اهداتعإو اهيعلتالا
 | يا دف الكا لوقت ٠ جيلا | يف يهل !انرقلل ات اذاتو

 |نالف .فوبرما تيا ار لوفت ٠ 0 جابملا «ةج

 نع زجمإو ماني نم قو .اطاتخم يأ جاهم



 ا

 * هعجاب ةذخا (ةئواد) اًومل ةوملي «يشلا ال
 9 لا ىلا ةثالثلا نم بادصالإو ة ةعاجتلا ةّيللا ْ

 بضوع .هانلإو +5ل ةلصإو . ةوسالاو ةلكشتو .لجتلا ؤ
 هطسو نم ةبهاذلا ةزمطا نع ١

 تدوسا (هيناي) ل ىساب يلوم يدل مالغلا نأ
 هب لأ + هامل و ىلا وهن. ىلا اهب تاكو ا ةتفش

 تّلثو .زوذنيملا نما دع ةينشلاهي بضل نطل |

 ١ زومهملا ن . تأملت لفم تلمقشا هيلعو هب ضرالا

 »زيه اكرو ٠ : عيملا لوهيجلا ىلع هامثلا ةنول ييبلإو

 دايس برشا وا دنقلا طاب وره وللاو قلنا لا

 رى. جدا

 5 أ ٌلظو َ
 رعاشلا

 ةناك لالافلا لأ ىلا

 بود بازل بهاور ١

 قيرلا دراب يا لأ مالغو
 وبنظ ال ةلصا سيلو :لاابفتسإو ينو بصن فرح نأ

 ءانها تفْدخ :نأال الو .ءارلل اًقالخ اون فلالا تلدباف
 |ليلخلل اًقالخ نينكاسلا ءاقتلال الفلا وافخم نا ةزمه

 | ف يرشخمزلل اًقالخ يننلا ديكوت نل ديفتالو .يئاسكلإو
 ىوعد اهو . هجذونا يف هل اًقالخ ةديبات الو .يفاشك

 يف ةؤيلاب اهيفم كيقي م | ديبأتلل تناكولو ٠ .ليلدالبا||
 رو : كد مويا أك ناف ِهلوق |||

 قاتو يدم كلش ا طوق كلا ةهلوق

 !لوق كلذ تضو كلذلال تتا ابك ءاعدللا
 رعاشلا

 ازال م كُل ذكاولازت نل
 لابجلا دولخاّدل اخ رك

 راي يلاوتك# ادجردان نالبواجب مسقلا يقلتو

 فاض كاازرع كلا

 :5 ىلأرجن

 ظ قول د ياهل يخت نيد 3

 (قالأو ىل هينشب يذلا ىبلألا «نسمحنأ ام كلذوابيف

 لاق . للا تفيغت

 نيلبج لكن يب ام ةأوهع بعيللا * سيش دبع قنوا

2 

 مميحي كيلا اولسب 0

 انيفد بارنلا يفَدَّسِوأ ىتح

 ١ بسللاكاةييغ وهو مر 5 دق اها يحل منو

 ا

1 

 ملأ

 رعاشلا لوقك |

 | رخآالا لوقو ٠ رظنم كدعب نينيعلل لحي نلفا

 ظ نم كئ اجر نم نالا بخي نل
 ا قاع كباب نود قع 5غ

 || فلالا نع ةفقلاب مازتجالل -نلمخم لوالاو

 اهدقوا يأ تبل

 بئاغلا هاهو نجا مالدل

 انباع انو اهو ايل اخي
 || اهنأسل رانلا بهل وأ :ناخدلا نم ةصلاخ تلعتشا

 | لاق اهبطاو تبيلتف رانلا بما نابع
 || بضغ لجرلا بهلإو .متءدنناف بط اطراص ىتح

 ا .مّرضتيو قرت يابهليواع درعا يا

 7 ةيقرافلا هتماقم نم يربرحلا لوقو“ 58

 || ةلعج .٠ يا ا يا: يبوملأ تبملو يف

 ةرورض

 وهفتطع اناَبهلو ابيل لجرلا بيهيلو ' 6 هرح اهبييتاو ٠

 | قربلاو. رابغلا رانا ىتح, ودع يف دهتجا سرفلا بن

 ْ اداه 3 ا ةاديطنب 5-2 ابغلا

 ا
 | د
6 

 تسعك يب نيب ةعقو هيف ناك نجاوشلا ةيحانب داو

 هى هيف ريغصلا يعطل والبجايف د عدصلا

 0 ا قرب ال طئاحماك
 ا ديول ونال ٠ عطاسلارابغلإورانلا نااسل واردصم
 # هلام الا نلوم نكسأو

 | | نابهتلاو' باهي ج يهل ىنالإو نافطعلاُنبللا
 أ ةيللا + نقطعلإ, : زاحلا مويلاو حلا او د

 || بيبللا ىنعبب اهلرعتسن الإ, ..ةزنمصان ضايبو شاطملا
 أي ةقرتحلا ماسجإلا نرم جراف ءيب قملا ل امسلا يا يب

 بلاط

 ضف

 || ءابطالا دنع باهتلالا «رانلا حوا ارضا
 ا

 ليني



 اناقس امل هلا دبعل لوقا |١ مث لف تف لوقت -مل فاللخب بيقعتلا فرحي اهنارققا|
 ماهو سمش دبع يداوب نحنو الف تق ام زوح الو.يايق بيقع تق امو ةانعم نال

 لعفب لعاف انافس نا باوجلاو اهالعف تبا للاقيف يف بلاغلا ن ١ كل انلا .نالا ىلا تفق امو ٌمانعم نال.منت

 مدت فوذع تاي طاس ىنعم قو ةرسفي فو ذحم 0 يندم فالخب ل احنا نم اًبيرق نوكي نا امل يم

 كلو مث لوقو لوقآ هلوق ليلدب تلقأ. نكي امل زوجي الو يقم يضم, اعلا يف دوز نكي م لوفث
 ااندؤاقس طتس ال 0-0 ل + يالا . مل ينم فالخمب ةتوبث عقوتم امل ّقنم نا عبارلا

 نوكت نأ اههجوا نم ثلانلإو .ةيش هللا دبعل تلق ةوقوذي م مماراملا باذعإوقوذي امل لب ىنعمنا ىرت
 لكناوحن ةّيمسالا ةلمجلا ىلع لخدتف ءانثتسا فرحا ةبسنل اي قرنلا اذهو . عقوتم هل مقدذ نإو نالا ىلا
 ظفل يضاماىلعو .مملا دّدش نمف ظفاح اهيلع امل سف يفن ىف نايس اهف يضاملا ىلا ةبسنلاب اماف لبقتسملا ا ىلا

 3/1 كلاسا ام يا تلعف ال هللا كدشنا وحن ىنعمالا لف تق يلام لوقن ن ١ عقوتملا لاثم. . هريغو عقوتملا
 0 دامك سلا كلعف امثل ةدتبا لوقث نا عقونملا ريغ لاثمو ٠ متالود ار

 |نوكي عراضملا ىلع لخد نآو اًقرظ نوكي 0 ولوفكيل دل ف ذحلازئاجامل ناسا اآملوا
 نركب عراشلا ىطعالو يضاملا ىلع ال لخد نإو اف انور ل ا

 أ لاق مهتيفويل ال الكنإودوه ةروسفيسو 0 ينبت ملفروبتلا تيدانف
 | الل م تفتح تامل ويت ترثكلفامافلص ا دارفلا| تلصو زوج الود ادينن يا كلذ ليق انكي نكا اًملو يا
 ا. لعل حدت دقو .اًعيج يا نيوننل اباّمل ةيرهزلا ؟رقو ةلوق اما ابلخدا ماو ديزت ٠ "لو دادغب ىلا

 ريرفتلل نوكتو مزحجلا كح نع لوحت الف ةزمهلا ةمزاجلا اهتعدوتسا ينل ١ كتعيدو ظفحا
 < كنبشلا نم ةيبرض اميل + ل1 يف تلعاكةيودلإو رل نإو تلصو نا بذاعالا موي

 1 انس يا ديل ملا نم ةعياضإو ٠ ةنشلإو هلا هما الو لَم ينل ل نا اهلك ماكحالا نه ةلعو را
 ض الوتس ف ةياصالو ابحاصلا ةّمْللإو  ليلق| يضاملاب صتخت نا ال هجوا نم ينانلإو. لمَ دق يننلا
 انهنعلف واوه لوقت عيج او هدايا انا | دوجو نع اههتيناث تدجو نيتلمج يضتنتف

 'نذالا دعا رهيلأب دوتوملا سار نم| دوجو فرح اهيف ل اقيو . ةتمركا ينء اجامل وحن

 اراد د ”ماملو + جةلج يبف نييكنملا تغلب ذاق يف ليقو ٠ بوجول بوجو لوقي مضعبو دوجولا
 .هلَه يف دل 00 سانلا عيجت يا ةموُمَل فرظاجنا ةءاج لاقو و . هريغ عوقول عقو لعفل فرظ

 . ةربخو ةفرعم يأ ”ماملِإ هيف هلو . كار دصم ماَملإلاو اهياوج نوكيو ٠ ذا ىنعمب كلام نبا ل اقو.نيح ىنعمب

 اس ىيسيو ةقرسلا نم “ امسق هأ ءارعشلا دنع ماملإلاو ,ى ةّيئاجملا ذاب ةنورقم ةيمسا ةلجو اًافتا اًيضام ًالعف
 نم ديدشلا لاو :نيسلا تاب ىةنايب مدقلو اضيا .روفصع نبا دنع اعر اضم ًالعفو كلام نبا دنع ءافلاب

 000 ١ موقلا عيمب يا 1 لج 8 كا ايل ينانلاو .مضرعا بلا ىلا مكاجن امل لوالا ليلدو'

 ةمللاو ٠غولبلا براق يا. هلم «ءالغو . رئازلا هلو | هاجت اًملف ثلانلإو . نوكرشي ماذا ٌربلا ىلا ماجن
 9 11 يذلا مولا ا زانلا ميهربا نع بهذ الف عبارلإو دصتقم مهق ربل ىلا
 روم ةعبدجم يا ةَموُمْلَم ةبيتكو . رومضلا رّودملا| ٠ انلداجت لوم وهو :انلد اجي ىرشبلا ةت* و عورلا

 ةبلص ةرب دتسم يأ ةمولم ةرخضو .ضعب ىلا اهضعب. رعاشلا لوق هذه امل لكدم نموا

 ادلرت

 1 ا ا 2



 املا ال كل دبع ياو | سوي لاف ١ فكر كايا يا'قيلاع دعب قمل

 كيران بعت مالنلا لو :بن ذي مل يا .ةتغام دعب ةنمل لافف طاقدصم ركذي اًيبارغا تعمسأ

 ريغ ةرايز مرازو مم لزتف ماتا مونلابو ٠باطرإلا اًنالفو .رظن هبلإو .ةصاخ ِهْنكب اهب رض ةنيع قملوأ
 ما يسد 9 تاب لاو“ :ةليوط ام ياي كلب 5 نوال

 00 و يق“ ل 0ك لا لاق .ءاكنا .جامللاكت 00007 ديثل !قامللا# 0

 5 ا حطب ا نا لوبان مفر فين ااوو ضي ةذاربلا لاق. يس أ
 | زنق وانا موقلابو . ةراز اماهلا الف نإ ؛كللذ نما حرب لتجا فطار *جراشملا 6 /اعظلافلل قاتللا | ا

 ||| ام لك وا خاوسلا ةيبغلا 3 كون هاا نم ةماللا + مما ررح

 بال ا ليق.رشو: عزف ن نم ف اخي 1 حال قربك
 أ 8اقرف ةمال نيع لك نمو ةماس لكّرش نم يالا قابل نمرئاوحا ينفي الو

 سرق 1 ةياقن 0 كاك علت اهلاف نتا + ىثطعلا نو د د

 أ قو اا تاس ماي 4 ديس هك

 ايمو تو تارتلا تولكايو رجل |ةروسإ # ةنجم منايا: . ةكأَم اكمل ةكملي نوعلا "كك ٍْ

 9 اعل اخ ةو لا ينال كأتامو .ظملتو هينحل ىولريعبلا كلت
 كالا ةبراقمو : 0 انف ناسنالا لِ ن ونجا كاملا ك الاو - قاَنَي ام هينلا َكاَمللا* اًعيع قاذ

 رس ا 2 كفي اعل هب لكي هالحلإو ردصم كمللا# نيعلا هب لكك هالجلا

| 
 أ

 ا اقلردسأ هلا رفغت نا ,(لافيأ 70 ابك اقر يل لب م

|| 
||| 

|| 

 ١
|| 
 ا

||| 
|| || 

 ا

 أنوي نيذلارغلا ةروش"ىفو .هلثلاك ةدواعنالا ؟باعلا كلا ام ىلا قركك كوش ل ندا
 تو ذلاراغص يأ متبل 5م, ىشحاوفلاو ماا زئابك ةديئاز دايلإو .٠ ل اجرلاب نصاخ خيوتلا ||

 ||| ةيجتف عراضملاب ضتخت نا اهدحا ةجواةثالث ىلا لكلا لاًقلاول ايلا ب ظلت هب لتس لا
 م هو واوا 0 دعسم ةلعج يا ةرادارجلا كلا

 أ رتاًمل نإ لاقي الف طرش ةاذاب نزتننال اهتل اهدخا | شيجلا نم لَا + ل عواطم لت + ةعمج هيغلإو
 أ

 أ 1 ولا *رقسم ا ئانلإو - مث ل نا لاقيو ا عمتجا لملم + ةعاجلا م وللا ؛ مهجن ريتكلا 1

 ا هلوتك لاخلا و امال ايلي“ ليفلا موطرخ ملم يدا
 | كا ريخ نكفالوكأه تنكناف ٠.١ ناو كدي ىلع لبجوهو نيل تاقدم مَ

 ِق رم امَلَو كر داق ًالإو | نالف تيس هللإو ٠ ةمضو ةعج ال ملي <يقلا ١
 ا/اكنر كئاعدب نكأ لوو لاضتالا ليحل ةؤنموأ ٠ ىنعشت ام ولاح نم لأب ٠ هرومأ تيتش نب بزاق

 راج انهو : اروكذم اًميش نكي ل لثم عاظقنالاو : قه لرجل لع كرالف هلو. هب نإ رنف مانا نالقإالو
 ايل لاقي لب ناكر نكي امل زجي لو ناكمن نكي ملا ملا رشابت اماما: لجترلا لا + ويلا : تيل ةباصا
 اي ممل دعو ةنلادادتمالو . نوكي دقو 5 رجارلا لاق :بونانلا راغص يا

1 
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 هع ايبيبسس
 ضرالا قو: هنولا قيرب ديف سم نقلا اجلا | ضا.بفا نم ةطقنلاو نشا لح لجرباو ١ سرفلا ديب ||

 ةالفلاو باقعلا ةعامَللا + ليق يش يبا يلخ نم ةحمل ىلفسلا متانجم يف ناكأم ليلا" نم ظمأ الإ « نضأ||
|| 

 1-5 انيل ماد ام يصلا عوفايو بارسلا اههف علب ال نم ظايلتلاو 7 ًانوهقر العلل يف قاكن اف نضام ||

 أعملالا + كما ةيهادلإو ديدشلار مالا نع ةءامّللاب ةراثرثلاو مخول ةظاملتلا اوبرنخا هدوم: ىلع تيغيأ|

 نجح نيينسو) ىلاق.. : :دقوتلاكذلا + الا ىهو ةظجلتملا ةريمب دقو ؛ مشلللا ظيلتملاو ؛ةرانهلا|

 نظلا, كل عطب يذلا «يجملالا. ... | :تغيظولافيظؤلا نم ىتعرمي دي نيب نرقي تبا |
 اعمس دقو ىار دق ناك الا لال رويل ىلإ“ لوسنم نان لع بأ
 ةيسلالاو ٠ باذكلا + ينالأو ٠ مدقتم لعقب <يللالا ضن هيفا ل وأ

 اهف نا" ةينملالا ىلا ةيوسنملا ةلصاملا ةانعمو هاكذلا :رالفو.ءاضا اناَسيلواَممل عملي ريغو قربلا عمل

 .امتاضاوهورانل دا ع مل. نم ابهقاقن ث مد يعملالا يفاهريغ هيحابجب رئاطلاو .راشا هلينو . هب بهذ ءينلابأ

 رئاس فلل اخت عقب دسجملا يب نوكي نا ليلا يف عيِمْلَتلاو نيرفلا: تعملا + هنم..زرب .تبايلا.ديزو اب قفحت|
 نم مجلملاو . ةاحانج رئاطلا اميْلمو ٠ عيمالت ج نول تقرشا بإوصلا وا) تفرشا ةّبللاهابطإو ترانالاو
 ادنول رئاس فلاخت عنب هدسج يف نوكي يذلا ليخما .ةاشلاو ناعملحلا تّدوساو لل ا ل
 دنع خململا ةئمو. حلون ف ةلاطتسإ هيف تراكاذافا .كعيبلمو ةءيلم يؤ تحتل لق 1 لعيل هقعفر اهين كي |

 اعبي وا عارصم نوكب 1 رانج يدمر ويلعو ءيشلاب نالفو . اهب يف اور ١

 .لوق لوالا نمو..ةيسراف وأ كرت رخالإو رع عبلإو وغسل نم ةيمل امرا البلا.

 رعاشلا قربلا عمتل إو: 0 رييوشبا

 يررك نيم زكا بابحا نسلكدحابص | لعاف منا عياللا ب رّيغتو بهذ هنولو . ءاضا ةريغوأ
 يربخ هل لفف يبيبح تيقل اذا م ”يصلا خوفايو عماللا ةين ومب دم الملا دم يب هلياعأ

 ةلوق يناثلا نمزوأ ةعطاسر اون اغماوللا تافيئرعتلا يو . عمياّول جاني م ادا
 يفلا مدرك هنك ينادانب | ةرهاطلا ةفيعضلا سوفنلا بابرا نم تايادبلا لهال علت

 يثار افغ هك اذ ىلو ةدهاشمر يصيف كرتشللا سسحلا ىلا لاخلا نم نيكعنتف أ

 يونذ يل رنغاف كيلا تعجر ١بميشلا رإ اوناك اراون ار نا ىرتف ةرهاظلا ساؤجلاب
 قلنا لك[ م تنبت يناف |راونا ةبلغ نع اما يف ,طوح ام يضيف سمشل نا

 :تاذكلا هي هيفي بارسلإو بلا قربلا ميلبلاو نملغأو ل لع ديعولاو ر
 رعاشلا لاق *عوقنلاوةرضخلا ىلا بيرضيفدعولاو 100 لغأ
 يفييت ايكايسحلا توكشن اماذا .٠ .تمبا لاق سيلا يف تذخا تبنلا نم ةمطق ل
 علو تنا افا تلاق يدوب ميعيرقما تّثحا دق هَل هذه لاقي تسلا
 .ةضرتل اك, قري ام جالملا نم عيأللاو . عملي ج ىهو نيل وير تمةيلا اج فب اذان علا تيب هدمت نال

 بادو دقوتملا ةكذلا ِةحمْلِلاو ادي عامل ج ضربت ىتح ةعلل اطل لاقي الو
 ' يلق زب اكل تدب نحاس لعمر جدا |ءوضولا يف دلما ةبيصيال عضوملاو س ل

| 
 ا
 ا
 ا

 ةظعل كورلا لل لذا لما ةعلبهيبشسلا لعاةناك انهو.لا 30
 ا .. هس 222222222 022122126222729 2 بم



 ,نالف نم <يثلا سمنلاو . ىرخا دعب ةّرم ُهلطن
 | نسال ب عنمتال ةأرملاو ٠ لعاف مسا سماللا * ةبلط

 هدي عنب ال لجرو ٠ ا نزتورجو ٍكزت يا

 . ماطتك س امل اوك عن ةّعنم هيف تسيل ي١٠ سال

 + ةيراقملا ةجاحلا ةّساّمللا + هئاد عضوم احل يل
 ىدحا نييلكتملاو ءايكمملا فرظايفو رافشلا لا ظ

 بصعلا يس ةثينم وق يواةرهاظلا نشل كلا كلا

 ةرارحملا اهب كردت دليلا انس تردبلا رثكال اكلنا
 ساهلا:دنع كلذ-و غو: ةسوتيلاو ةيوظَر لا 0111و
 نيوشللا +اضيا :سكذللا فلا اط لاقيو هب لاصنالإو

 هبسح يف نم وأ يع دلإو سل جاهتمس يف كش ةقان
 رثا دجيل ةسلب لاضلا نال قيرطلا ةسْومللا + ةأضف ||
 يللا # ةاونتم ذم ةلوكق قيرظلا تركك نكتلا ١

 ةاغل افرع يف ردصم ساقلالا# سمملا نيل رمل أ

 ةبترلا يف رومأْلاو ريثالا نيب يواسنلا عم باطلا وه

 ليبس ىلع بلطلل لاقي افا فرعلا يف ساقلالا ليفو ظ

 ءاعدلا دح ىلا ال عرضتلا نم عون
2 

 |تسللؤوا كبوت تسمل اذا لوني ناعببلا فو مال

 رو نم عاتملاسل؛نا وهوا انذكب عيبلا بجو دنف بوث .ةعقتص اهجيسن جأراإو ٠ ًظيغ ملم نالف ىلعو ٠ هيتفش | ها
 ةفينح وبا لاقو .عيبلا عقوي مث هيلا رظني الو بوثلا

 بجو كتسمل اذاف اذكب عانملا اذه كعيبا لونن نا يثأ| |

 .ةياهاجلا مايا عيب انهو.كلذكيرتشملا لوفي وا عيبلا 0

 |جيسملا دبع نبا ريرج بفل سيلتملاو . دساف تعيب وهو |||

 : هلوفل

 هةبابذ نط ضرعلا نإوا كاذو
 ٌنسيلتملا قرزالاو رييانز

 ماوشلا يف لثم سيلتا ةفحصو . ةماهلاب ٍدإو ضرعلإو
 ةاوكو . هلتفاف لجرلا اذه كءاج اذا اهيف اًبوتكم ناكوأ ||
 قمل نيككلاو .هئاد عضوم باصا يا ةسيلخملا ْ

 سولم فاكإ و . لوعفم مسا سوململاو٠ . هيلو
 رحافترإو ِدّوا 1م هي هناك تم يا ءانححالا

 اظامل هبرشو .ائيش يا اظامل تقذ امو . هقوذي |.

 ضاييلا نم ةنهو كعبصاب هذخات نمسل | نم ريسيلإو |تاسوسحلا لئاوإوةسماللا ةونلا تاكردم تاسوملل او ||

 تع امل شلي لجرلا شم ا
 لابو صنللا لكأ اصمل صملب سلال

 || .ههبشو لسعل اك ةعطلف هعبصا فرطب هذخا <يشلاو

 اوت نا نكمارجتلا صيلا# هصرق انالف صملو

 ||ىا ذولافلإو ردصم صئمللا * عبصالا فرطب ذخالي يا

 * سبدلاب ةيصلا ةلكأي هل ةوالحال ههبشي ليش

 زانلاو عادخما باثكلا ا(قعوللا
 ٠ (درالف طملو. 0 00 لليل هلك

 ضرأ 07 ب بهذ يا ينحي

 | بسني ظعالا بلا نم برغلا نفقا ورا
 ||ةنس بيلحلا يف دولجلا نوعقنب مال قّرَدلا اهيا
 || مسا طول ليقو . عطاقلا فيسلا اهنع ىبنيف اهنولمعبف

 مسالا نم ٍةمأ | سن
 نالفو .ةظامللاوناسلب عمت ظمل ظأب لجرلا ظمل

 ىأ هيتفش هب جيمف برشلإو لكلا دعب ةناسل جرخا |.

 0 ماعطلا 1 هناسلب عبتت وأ قّوذتو معطلا عبتت

 * ةاطعا هتح نم اتالف ظلو . لكالا دعب هنانسا

 ىلع 211 لعج هظملإو . هاطعا هقح نماتالف ظمل

 تجرخا ةيلإو ٠ لكلا يف ظمل ىنعب لجرلا ظملتو
 تظملتال ةيفوكلا هتمانم نم ٌيريرحلا لوقو .اهئاسل
 يف >رط «يثلا ظظنتل إو ٠ تلكإو تلوانت يا مارب
 ءلابو . دب بهذا ةيحيو ٠ ”لكآ ماغلملاو ٠ اًعيرس مف
 تثوص عم ىرخالا ىلع اهادحا متويتنشو .هب فتلا

 ظالل) جحا راض ًظافلتللا ؛نيرقلا اغلا ؛:اهعم
 اع ىلا ظل هل اكن دل ان ةئانتد اولا

 فرطب هقاذ يا .(ّيروغلا نع رسكلاب اًظاملل وا)
 يف ضايب ظمللا + لا يف ماعطلا ةّيب ةظاَمْللا «عناسلا
 روكذللا ضايبلل ظمللا ةظمللا+ ىلفسلا سرقلا ةلفجج
 بلقلا يف ةآدوسلا ةكتلإو طنف نيتنشلا يف ضايبلاو |.
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 |ريشتلإو. اريك جلب نم يآ ب ةّيكذلاروغصلا ةكبشلاوأ
 1 رداكلا ئوخ فراشي نا هاغلبلا دنعو. حردصم ة ارا . هّف فارطاب هلك ايل ع اي ءيغلا

 افلا باب 0 ا مك 0 اظأتب 44 ا ةتيارو .ةج د

 باب يف ركذو ديلتل اةنمو ليق . هنم بوافم وه لبق اجافا اذا خجشلا ىبسنال

 0 سلا لثموأر عش وأ ةصقا ألجرلا علت. اونط ام. ياء يشب مهيض امج" امه اهعماجأ

 نالفيف لاقي دولا نموهو تنل ريغ عة ج 8 4 د 31 م ةردع نيعلت انوأ

 هباشم يا هيبا نم المو هيبا نم ةمخا زجارلا |
 مالكب جانو .ةمطال (ًخاَمِلو ةفعالم ةفعال خل : اجاله ةجن يلباخ يطعا_

 هب ىلا بقا اجاجر هل نا ةجاجر ٠
 ”مدل اتالفو .لذلاب هل عضاوت انمل ةدليهمل | اجامل اهب يارلا دحيال

 ليلذلا ٌناَمْمَكلا + هانلا ردصم عل اهاًنيش يا حام الو عام ةمدفاط طوفوأ|

 ةراشالا اذو ةيماهفتسالا امو ةّيليلعتلا 0 2 ايدل جمادغلا انيعوب لاكماما
 0 يجاوب ادي ديق يل . عابتا ديل همس دل سو

 هتيعب هيلا راشإو ةباع اَرْمَل ةزولبو ُهزملي هرم ٠٠عابتا يمت ديس . عامججلا ريتكلإوأ
 ةزملت * هيف درهط ربتنلإو ٠ هعفدو هبرضو اهوحنو م 0 دو ١م ا اموهو للا جالا

 اريل راككلل# عمار ةداوجلتو كسل نّلنم نر |
 رمل كهجو يف كبيعي يذلا وا سانلل فايل | ءيثلانالفو.هيشلا يلا دما ادل لب ٌصبلا ظ

 و ةّرمللإَو باتغملا ةَرما وا بيعلا ىف تكيعيا كم |مسالإو رظنلا سلتخاو ١ فيفخرظنب هرصبا ءيثلا ىلإو أ

 00 ا او ىتعب اه وا بايعلا مل او قربلا حخاو بد وص رصبلاب هيغلإو ٠ ا

 ردللاو سانلا يف ناعطلا ةرمشا و ١انفلا يف ةزمللاو هجلملو حوملو دعال ىف . اعمل احامْلتو اناعكل واحلا
 ناسللاب ِةَرمْللاو نيعل ب ٍةَرمْا وامعاسنا يف ناعطلا ويف ىلا اذنك ت يب رالفو .راشا ايدل 0 ىلا جلا

 ةسكعوا <يشلإو .رظنلا سلتخا هيلا لاو .ركَذ ةيسو جيلتلاب|
 ضفا.وااهدني هةسم ال ةةعتيليإو ةسملي ةنمملا -. |٠ حلل نا تنكما اههجو نم ةارملاو ملي يا ع حاب ةلعجأ

 . ديلاب ُصتخيال لبقو .هيلع ةدي ىرجاوا ديلاب هيلا حلاو ا يرن اعل لعنت|

 تا خفرتكلا تيلي سألا لصا ديزاد ككنا لاكو | مظوقو. ردصم خآلا + هب بهذ لوههجلا لعؤرصبأ

 . بلاط لكل لل راص ىتح كلذ رثكمئ ءيثلا يس هلاعتسارثك[و.اًمضإو ارم ١ يا اًرصأب اهل كيرالا
 نما ةرونس ةيسو -ةيانكوهو .اهسماج ةيراجلا سلو يف ةامنلا دنع ةفصلا ْمّلل يلا لو. ديعولا ماقمأ

 يل. اني دش ارح تتم اهأندجوف ةامسلا انسملاتا حل اصإ ام ةلوقنملا مالعالا تم هب تمس ام ىلع ةلخادلا
 ةيغلإو .هبلط <ينلاننلوا ةقارتسا انمرف اهييغ انجاع لوب امنا ١ ناعنلإو لضنلإو ثراحاك د يلع لا لوخدأ

 ةب ا هام سو لا 0 مضاف انا هنا لع 0 ْ



 ل ُ ا صك

 ْ داوقوأ ةييبلا بيو نإ لس اياد ديكوتلل اهنا ثلاشلاوأ

 ا رف توملا نم يوي يا يف | ةطيسب نك نرا ىلع نوي رصيلاو ١ك
 | نيش هد للا فينا يلا مدبر يكل الضال

 هلوتكفرظلاب ةرورضلا يف اهموزجم نم لّصفت دقوا نا ينتساك الو هلوتك تيينكاسلا | ءاقنلال ن نونوأأ'

 انيرتما نحن اذاماو كاذف 1 ةّكرم اها نييفوكلا يقاب لاقو. ٍلضف اذ كو ام ناك

 | هارملا ككردي سانلا يف نكت | ةزمهلا تفلح ةيهيبشتلاال ةدئازلا فاكلإو عراوال نم ١
 أأ هدعب ام ةرسفي فو ذحم لعنل ًالوبعم مسالا اهيلي دقوا رعاشلا لونك اهمسا ف دعي دقو . اًنينخت

 ا لونك يقبارق تفرع اًييَضتنكو اف
 ظ ةنلن مغ اذ اريفف تنبظ ١  ٍرفاشملا مظع يعز ىكلو

 0 او ريغ نلا ءاجر اذ لف يدحلا تيب هيلطوتثزغر كتكلو يلا

 0 | اباجيا - 1 ريصيف ماهغتسالا ةزه مل ىلع لخدتو ةيلق قشعلا لخدي نم تنكأمو

 | حن مزجلا لمع هاب عم خي ونلو ررفتلا ىنعم ةلخديو شعب كنوفجر صبي نم َنكَلو
 | ةزهلا نيب واولاب وا ءافلاب لّصفي دقو . كلل لقارلا طرش مسا اهمال نم اههما نوكي نازوجب الو .ةنكَلو

 ا

 | لخدت كقو٠ :كبذوأ 4 .كل لقا 3 وحن ماو ماللا لخدت ال هو يضل

 أ "ملي اظنل اًموزجم عراضملا نوكيف "ل لع ةيطرشلا نإ نم يننكلو هلوقب | يتحا نييفوكلل اًتالخأ اهريخ غي

 أ دنع ا و مل ينم تنسيب قرفلا كل نيبنسو.نإب ًالحمو ىلعوا م اللا ةدايز ىلع لومحبؤه ليقاو.٠ سل ١

 | ميلا قف عتأو ماللا رسكب م + ممل هس امل لعمالكلا | نمل نونو اًنينخَت ةزممل ١ تفّدح يفنا نكل لصالا ن نأ
 ُ ليلعتلا رمالب تلح ةيماهفتسالا ام ةلصإو هب مهفتسُي دا اهيكيف ةفاكلا اماه. علصعت يق تريك لا ظ
 || تكنلابعاب ءاه لخدت ن -اكللو : ايداع عا لست ام مادتل رح ماكيتا . لمعلا نع ا

 ارضك يهل نكهشسقوي "هما لوقتف فقولا نك ىلع مالكلا يف رم اكرمض ذعبل اًقالخ
 4 0 وا( ايل 2س

 وماجي ةيويل برص آنك اسلي يلع هَ | :كئاشو كاش لب . بيتار كارلا ا
 م ملا دلع املا هل .و عجا ٌةذخا «يغلإو .ًرسو اذ كلام ناكَنا ينتسا كالو رعاشلا لوق يف كلو

 ناكل ةباودلإو . دج هنح لعو: ةيفخ وب بهذا . قو رجلا مال 5! ++ تملع اكول نم ةففخم ٠ .ليف | ٠

 يدع اذا وا لمتشا ءيغلا ىلعو . اًيلاخ اديعص هتكرتا هل اويكو تحل مال د ًالكلو .امو يو حيا مال اميكلوأ |

 0 ةو عراضملا يندل مزج فرح ؛ل ظ

 ااوب بهذ نم يا عب املا نم يردأ اف يلون ب يهدأ لمنلا عقر دقو: نحل وزكذل قكيزإلو الوب لارا
 يضم يف اهًملإو ميلع لمع نا هيلع املزر د ةيتحا لونك اهدعب عراتتلا |

 أيا 2 اود ضرالا م هب لطم هب رئاسسا م رمت نم سراوف الول ا

 ْ 00 .املا, نعت الا ا م ةرورض ليفف |||
 | يع ينلاوبف(دجوي وأ) ) دحوي عضوملا ةلعفمنزوب ومما ٠ يللا . جرشن ملا ميضعب ا نكاد برعلا ضعب||

 ال

 أ
| 
ْ 
 ع



 ِ قا ميلا 5 موق قة

 ا [هق ا الأول 5-2-7
 فاكاالا يف ةغل فاكللا م1

 جنزلا نم سنج ونكل وفكل
 .ةففدع ةرتعو ا ةاقق إف قع ةبرضاكل ةكلي ةكل

 دولا كنا ةطاخ <يشلإو . هماظع نع لصف مللاو
 ومالك فو ٠ لخادتو ءاضن ركسعلاو محدزا اكاكتلا
 ملا دشلاو ماحزلا كاكللا+ءأطبا تح مك خا

 كلا * *دحاولا ظنل لع كاك او ككل ج قونلا تم
 :نكدسو كالا ف دكازا#

 ع نييالم ة ةرشع نيدوملا 1 4 دنع ُكللاو

 ٌكللا لفت كللاو. كوك لو ك اكلا ج فلا ةيام دونطلا
 .دولجلا ل املا وا ةتراصع واروكذلا تابنلل

 0 دقو نيكاكسلا 2ك هب و قلل ةغوبصملا

 ١ يَكّللاب ةئوبصملا دولجيا هاما ما زنتككلا بلصلاوأ
 ركسلا كِكَللا + قولا نم ملل ١ ةنيدشلا يلا
 نارطقلاو ال زنتكملا بلصلاو ملل و لخادتل ةاضحملا

 ءال ريتكلل كلصلا ككل كا ج ةفيعض ةرجشو

 ارك نسي يل ٌكلتلمناركسو
 ملل ةديدشلا كِلاكّللا_كنكل

 لبالا نمرخفلا و ربصنلا كّلكللا
 عياصالا ةعومجم ديلاب ب دعاك نكتب زكا

 رخال اهددارك ةكالم ةكآل + ةعفدوا ةركل وا

 هب غبصي تانو م وزذنصم

 + ضيا 3 ماكل يا .كلمو

 ءامدز] ا كنص
 مغ قوي كلو ةناوكلاو ةنكالز انهك لكلب 217
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 : عانتمالا نم ول ةتدافا ام تدّكاف + وع ل ةنكل ةنمركاا ىهف ملل وردا ال را« داغق دقو
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 نم فرح (اًظفلال اًطخ اهنلا تفذح ّنِكلااصإو)

 [لاتلاوع كح اهدسب امل بستت نابرسفو كاردتسالا ادنع يني ةامح ماسي اناا كر ماكللا لبج

 نا ٌدبال كل ذلو اهلبق 0 ركي بلص ماكل فخ *: ةيكاطنا

 وه امو ةلادض وا هرم ةنكل انكاس اذه ام وحن: .عقرملا ن نراسنالا فخ
 ةنكل اًجاق“ديز ام وحن ”فالخوا ليق. دوسا ةلكل ضيبا هك لام موكلمو اولا ةبوركلا ةصرتلا ةيكالملاو |

 0 - فوت اقع دارغإ المخ فلل
| 

 ١  7عضرلا لصاب ةفيفخو نيتلمملا ىلع 59
 ات سيلو كاردتسالاةدافادكجن

 مه اوناكن كلووجن واولاب لعتست نا زوحيو.ةفطاع
 ريهز لوقوحت اهودبو.نيملاظلا

 ةرداوب ىتختال ءاقرز نبا نا
 ل ترا يف ةعئاقو نكل

 | لع ةلمجةفطاعو اول اب اهنارتقا نيحابنا عيبرلانبامعزو
 | ةفظاع يف درفم هيلو نإو.هب وبيس لوقرهاظةناوةملج

 دز ماقام وحن يمت وأ "فن اهم دقني ناله طيران

 !نزتنال نا يناغلإو .وثرع نكلديز "مي الو ورع نكلا
 ظ واولاب ل درفلا يس ليست ال موق لاقو واولاب
 | اهدحا.ل اوقاةعبر الع ورع نك كلو ديز ماقاميففادخإو

 ظ يئانلإو .درفم لعدرفم ةفطاعواولإو ةنطاعريغ نكلنا
 ل واولاو ةفطاع ريغ نكل نا

 ديز راق اموحن بسر يدننلاو اهعيمجي حرصةلبج 8
 رع ماق نكلو ورمع نكلوا

 ةدئازواولاو 0 ؛ارأإو : ةمزال ةدئاز واولاو

 ظ لسوف 7 احن .نم خف رظ نكللا#ةمزال ريغ

 5 6 8 ُهئيسراف . لجرالاو يدايالا هيف

 ءادتبا فرحيبف مالك |

 ا

 أ 3
 إ

 ا نكل نا ثلانلاو .
1 

 فو. ربخ ا عفرب ورممسالا بصني لعفلاب ةهبشملا فورحا

 وهو دحاو ةنارومئملاوهو اهدحأ. لاا هنالت اهانعم

 أه دعب ام ضقانم مالكا ههدقتي د

 هزات درت اها ٍفاثلاو ٠ ٠«كلذ زوحب ال ليقو براك

 قير كاجول وحن ديكوتلل ةراتو لفماك كاردتساللا



 تلاع ١ نم مق حالطصالايفو ٠ .ىتالت ردصم يتالنلإو

 سوُجو .ُءاَنِللا نم مسا هاَنلدلاو.ةمايقلايفآلتلا موبو
 |بصنيف ةلباقملاو هانللا :١ ناكل اًيرظ لست هيف

 ءاقلت سلجو/ رانلا ءانلت هجوت لافي . ةيفرظلا ىلعأ|

 دنع نم يا. وسفن ماقلت نم هلق هءاذح يا. نالف
 نب يال . هيلعو 5 ويلا قوممر يغيأ .و ةلبنشن

 ا ةاقكاملاو .اضيا ليخا ضكرب ىف ىسي نسشلا رحَتا نم

 ىسيف الإو ةلخادم ىسسي رماهلاب ناك نا نيكيشلا نيب

 . لبجما نم ةيورالا ماقمو ءاقللا ناكم ىلإ ٠ ةسام :
 سار بعش يثو قآلملا اتدحإو ةاقلملإو اًضيا ىقلملاو

 ربخلا يف اقل يا . ةتلمو قلمو قلم لجرو -محرلا

 لازيال يا قلم نالف ساسالايفو .رثكا اوهوئرشلاو

 كرو ركم ةانلي
 ةيطاخلا فاكو نحيا مالو . ْنِكل ف ةغلشلل

 .ةعرط اًتالفو. ديره اكل طل
 2ع صو

 أ

 ؛تح هاطعا اديزو. باهت فضرالا بو

 ا نالفيو دبماقااكل اكلي ناكللب هيلو

 فتوتو طبارمالا نعو ٠ .لععا اوت هيلع
 | ةزنيكلا ةقانلا ةّيكلملا_ بكل

 ةدهج اًنالفو .ةب رض انك ةدكلي طوسلاب ةنكل
 .ثاكفللا .ةباضا انكَت كلي ريعبلا كلو . يلع لمحو
 ”نطلرا زعولاب ةنكول لوقت ةّماعلإو.هب قنصل خسولا هيو
 رخو ٠ .اهاوفا يس رثبلا هبش : لبالل الاد ثاكللا# ,

 َكَللا# ضايبلادي دشلا هذ اكل ا« نصيف قار |
 *ةنيمس يأ كَل ةقان روك 2 دلل ثاكللاو ردصُلا

 صحا عابص ك م تالا

 هب اهيبش هيرض وا هزكو كاب
 نكلول هعفد وأ هليب 'دب رض اذكل ةدكلي ولي هلك

 ظاغنالف كلت وب قصلو همزل انكَل كلي قولا يلع
 دكللا+هقيتعا انالفو : ا هضعب مزل هيشلإو ٠ هم

 ىّصلملا ميثللا دكني + قلخملا قيضلا ليلا ياريلا

 لا

 ارتدم دم الفلا ل 0
 | دس لخدت ةعقر يثو . ةركبلا ةساخن زاكللا «هكنحو

 دي ١ هتيم

 ايلا 0 رفس يق

 أذا وح و انطغوحرا لي اعل معا طوال

 || لمح لافف . تتاف اهريعب نع اهي ىرةيننلا يف اناك

 ا سر هي
 ا نيمتل ا تبل ينك وع

 || دايقنالاليلق سعيا ا
 ا تانكرلاب سرفلاو فار هديب هنكل- شكل

 أ
! 

! 

1 
|| 

ٌ 
|| 

/ 

0 
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 | ٠ةفخاللا ةنكآللا + ةماعلا مالك نم اهو . ةنعط

 ةيسراف
 تنكلا عمم هب رض اكل ةضكلي ةضكل

 || دلولا عجلو . ةتعسل اَمْكَل ةعكلت برنعلا ةتمّكل

 |عكتو . برشبو لكأب يا كلي ةكرتو . عاضرلا يفز
 ! قصل امكل 2 ولأ ويلع و ميل ةعاكل و 6 مكلي رالف

 يا .ماطنكرسكلا ىلع هانبل ابر عاكل ةأرما# ةمزلو عب
 | ياما لغز ديل

 ْ يوا مث فّوطا ام فدوطا
 ْ رعاكل هت ديعق تيب ىلا

 || ةعكآل نع ةلو دعم يقو هادنلا ينال ليعتست داكت الو

 أ|ةفص اك قيدح يف دعس لعج دقو. قاسف لئثم

 .|لوقتو.مييللا مَكللإو ريصنلا عْكللا+ ل اعقل علجرلل
 "فرب الو حا يودي نيناللو عاب“ ءادنلا يف برعلا

 || سرفلل لاقيو مهلا نع لودعم ةنال ةفرعملا فيس

 |ةنال ةفر ءالا يف فرصني اذهو . ةَمكل ىئناللو مكَلركذلا

 | رعاكل ةنم دع ولا لاني يذلا ٍلودهملا كلذك سيل

 ||ديعلا اًضيا مكللإو : .هبعا انو: سشنووكوافم وكانا

 || *وصلإورهملاو هريغل الو قطنمل هجتب ال نمو ىنمحالإو

 وهف ديقلاىزان دينلا يف ىثم اذا نم دكا إو . هموقي
5 

 8 *ىثنالا سرفلإو ةميثللا ةأ رمل كلا هو لاو ريغصلا

١51 



 ينل

 ىشلا ُداَتلاام لاقف . ىلب لاق اذكو اذك ن ناكم فعلا عرت تكا

 ل
 ع

 ا كتوج و
 قي ميلع ميكح ندل نم تارقلا قاتل كناوأ ةنامالا دادإ ثيدعلا قدص لاق ىَرآ ام كبب غلب
 يسعنا ع تيعل إو

 6 ا

 :ةماقلتو“ مالت لجر +فئاطلاب ةيرق يبو ملل ةيسنا

 0 ي٠٠ امهفاق دشتوأ|

 ةمف هناي كانلو فلو امل هينخلا لجرلا نإ ظ
 ترن هال لو ةفاعن ذخالا لع قادت .اعيرشا

 ةنّتلتو نالف نم مالكلا نفل برغملا يف لاقو 1

 ظ
 .ةعمش لف ف نضملا نم قلتي ام|زر_ةمتو وظل نم ةدحأ
 هِي مالخلا هل ءاكدو لع نات نقلي لجرلا نو
 ينلكا لوم اهزرو .ةفاغم دق «ترغذل لاعو مان

 نفلإو . ةنع بت بف لجرلا | لوقي نا وهو ءالمالا ىنعمب
 ةذخا <ىنلا نيلتو .ةلجتلاب ةظفح مالكلا

 00 مالكلا نقلت ؛ياراذلا لاقو .٠ ماع
 هلل نانوكيو ناردصمتياَلِا نامل
 نكرم فكل ىتللا + مف ةعرس يا ”ةينانلو بات

 ناعبلا لفسا ناللا#مهلا عيرسلا نو
 يلو :ةدقلللا هيلع خل يالا يملا ظ
 دا د ةوقللا + كأم وهف ةوقللا ةتباصا لوهجملا لع: لجرلا
 قرعلا يبناج دحا ىلا 0 نم ةوعي ا

 نم قزبلاو غلبلا جريت
 بنل ةونلا وذو. 2-7 3 00

 كا جلل . ةن الغ ينب نم لجروهو باتع

 ةفيفخلاو ا ىثنالا باقعلإو ةقانل اك حاقللا ةعا :.ملادارل

 ةاقلإو اقل جاهتادشا ةعسل ل تع ادت لا
 ساب فرك لم اًسديق فداص ةوقلو

 ةئايقلو انادةلو اق لو ةياقلواقلوكال :ةليدفل
 ةفداصوا ةليقتسا: نايل ءافلو ىو ةيقلو يلو نابل
 «نايبتل اكر دصم هاقلنلاىا . هاقلتلا مسالاو لك

 ةاقنلا نسحي ع دحاو

 اك

 كليا | اي زبخا ترم ةيعالإوا ةبلن اخ

 لاّوسلاب ضعب نرم كضعب ةذخاي يا. مكتسلاب | عرج ام مسا .ةعرجباك ة رم يف ملي ام

 يترغملا ٍقو'٠ ةفداصو لاق كلو قلم“ هاقالو ةنع نم عرب ةيمشللا ةطنح + ملي 6

 انا حال ىلإ ءافلاح ب ىلع هال ب بلغ دقو وا ةاّرسلا هينا 0 ةطنما

 |و ٠ ”ةيقل ىنعم .

 نوهت رونلا ةروس فو .ىلاعن هنا تساّيحو كيل

 قلاو :كدي نمي قلو كدي نم ولأ لوفت ةحرط ٠

 ىلإو : ايا ةغلبا ةدوملاب و ةدوملاو لوفل ابو لوقلا و هلا
 5 ا طا قلو هيمو ةيلنلا ىلع عاخلا
 ”ةنمو ميلعتلاكوه و ةالما لونلا هيلع ىتلإو أ
 اءيغلاويف ىناإو.اًبوص دما ةناف لالب لع اهقلأ ثيدحا
 . ىقصا عمسلا ويلا ىنإو . ةحرط# يلا ةنعو.ةعضو

 م القا نولي ذا نارمع لا ةروس يس هلوق ىنعمو
 أ فالتخالا دنع ةمماسملا نم لعفت مالا تناك اما
 هل جرخ نف اما اهيلع نوبتكي ام نوجرعفا

 <نيثلا قلتو ٠ . حادن ديلا مداقإلاو الا و هيلا لس ليو ميلا كا

 اوقالتو: قلتم ىهف تقلع ةأرملا تن ٌةاجو.ةيقلا ا

 هينا لاو . اضعب ١ مكر 0 2 الخلا اًيقالت

 ||ةيقللا+ءاقللا نم مسا ايقللا + هطسو قيرطلانمةاَمللا| ةوذللاو

 َ 7 والاوربح* 3 00
 !تيلا اوتااذا اوناكو ةلانلا ج هناوط وا حورطملا
 | وسو درا ١اق فاوطللا

 متلاك ررطم ءيش لك ىلع قلطأ مَتَللِإ ىسنو

 |( رنغفكقل باوصلإو ليق) قتكّكل لجرو .اهسغو
 ا رشلا ة_ هلاعتسارثكإو ٌرشلإو ردخما يف قالم يا

 *برعلامالكن م تسيلو ةدّلوم اهناف ةاقل لقتالو ةّرملا
 .رخاللاهدحا نايتتلم يا . ناقل اهو يتالملا كِنللا
 ةماعلا ضعبو .يتِللا ثنّوم ةيقللا# عابتا تل ةقشو

 اهنوعمجيو زونكلا نم فنضرالا يف دجوي اماهلمعتسي
 كيدشتب يالا صال نم ينل. ام ةيقلالا+اياغل ع

 .جقال ايل نم 2 لاقي .دئادشلا ضيا ةقالالإو . ايلا |
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 | ضايملا سو: قذاحلا 1 ةيار غلا طاب ام مما . نوقرغنملا ليلفلإو ش خاب والا ساعلاأ|
 /اهيشحو ىلا هيدي يقوي يا فولتمثريعب# فقللا شاقنملاولقلا طاقأملاو .طقالم جرانلاود دادملاطتلكويب
 أ ش 5 ”اةناطتلم قتالاوا :قمللااي ناطقلمايو.توبكتعلإوأ
 | قالا هتحارب واوبيب اهبررض أقل اهلي ةنيعو ديعو.طقنيف ديني يذلا دولوملاو لوعقم مسا طوتلكإ
 ا ةديقلا كسلا ةيعللا دب نفزالا يف 0 ردضما طبقالمم ج نيمرمملا نم ِهبلع ضرما ةماعلا ٠

 /اهدرفم متاحارب سانلا نويع نوبراضلاو سورلا راق يشلإو يرسم اعل عقلي لجرلا عل ا
 إ اهب ايخأ ةبشخ .نيدلوملا نايبص دع ةولملا# ا باباذلإو .ةتغدل اتالفةيل و اهب ةباصا هنيغب انالفو: هب

 اهب بيلا دنع ةباطلا يا ةتعتلف مالكلاب ينعقال وقنا كنب ءيثلا ذخا ||
 اهيل تكوح ةيحإو .تّوص قالفللارئاط قلفل |عقتلاو . امر دب ى رمالكلاب تو 5 ينبلاغ ْ

 ا«ةلقلتكةكّوح «يغلا ةرالفو . اهناسل تجرخاإو اياد عافللا» : عئتما لشم رغتو بهذ قوه اجهل
 ةزوالا رضا ةوجعا ريئاط ق ةالتللا#+ لقاقت هيثلا .قلفلت <[ روةيتال او مالكل اب يمر نمتقللا + ظيلغلا هاسكلا |
 | امبرو جدحوبا قارعلا لها دبع ةتبنكو قدعلا ل :وطأ قيجحالا ةماّذللا + بابذلا عاملا + مالكلا كلذ ْ
 || ةطلاع ا كتل هاما كارلا غلخالا اولاق , مالكلاب عتلتي يذلا ةيهادلا لجرلإو س اننا نقلل

 | لكف نكس ن .رهعشل قي ةنا ةئاكذ نمو داك ذلاوأ لاقي تاعال ج باوجلا رضاحمإو اًيمروب يرب يا
 أدع اوما ريختب منا اذا ةنإو ةنسلا ضعب اههنم دحإو عاقل ار عاةاتلا + هقلح ىصقاب مكتاذا تاعاقل همالكف
 | .رايدلا كلت نم برهو ع كرت > ءابولا ثودح ٠ سانلل بيم و ىدالا ضيا ١ ةءاّقلتلاو. مكلانوكلل
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 روك نم ازئاطلل ىالتللا قلخللا» ةيوحا "7 لكلا وشلل عاقلم ةآرمإ 0

 ا رش إو نم ثني لحنا قو. ناسللإو ةنمروصتم وهو ةنا َ

 قيلاقل جةّلك رشلا قو ذقف هبذبذو وبقبقو ِهقلقلا :ةعزسج ةلواعتاناََقلواَعَل يلي < ىثلا كفيلا ٠١
 درع عار قلكو قالثللا كوض ةتلتللا| دب عست او هلفسا نم روب ضوخ/)و .طتساتقل هلال

 2 ديلا ةقلقللا فورحو .توصلا ةدشوا ةكرحو كملت . ةايا ةعلبا ماعطلا انالفو ةعلب ماعطلا فقل ْ
 || ئقيال ديدح يا قآقلمخفرط#فاقلإو ءاطلإو لادلإو هب دي عفروا هنطب وحن امه الونادتسا يف هيديب طبخت[
 ١ ا دياز نزعل كيرض تفلت ال ادم دع افاك ديدشأأ

 | ماعطلاوقاو -ةف دسامفآ مقلي ةربغو قيرطلا ملا ١ ةدخاوا.رقعرسب ةلوانتءيثلا فقلتو يسلا يفامماتلا
 00 ا داني نم ةلكاامشل قلبا فّللت ةنمو 7 يق 2 امر مار دي نم فب

 || رجا ةقثاو :ةفلي ةلعج ٌةايا ةقلإو ماعطلا ُهنقل# علبلا ضوحلافّقلتو .ةعلب ماعطلإو . ةظنح اذا انكوبف نما

 | ةماعلاو.ويشم ءانثا يق ادعريعبلا رقلإو.ماصتحل ادنعةةكسا فّقللا دب عرش ةلوانت ثلا +تفقتلإو . َتفَيَل ىعما

 | هاملا شلت ملل 00 ةلعج يا زبخلا ل ضوحو. قاع عين ىلاعش ل لجرو.ردصما

 | ةمنلاو ماعطلا ملتو . هترثك نرم بقبقت هنطب يف دق او ةذانب ملام وه وأ هلفسا نم مر ؤهتم يا كفل
 || ةطسو وا قيرطلا ظعم َمللإو ملا قله يفوا ةعلتبا :ريخف هاما هيلع ليميف ولم وهو رفحي و ادلب ينب

 || برعلا دنعروهشم ”ملاع 520000 ا دكا تالي هيبعاو هنية 0-07
 | يذلا سلا انوب نامنلل ليقو ٠ وتوبن هي فلتخا| *ةفاقلا ج فلا لفم «نغ رواش نايل

 ا



 طنل طنل

 طقاملإو و قيعأ دبع لكو هان رو لعاف منا طياللا "لا يوب تاسناوا ير
 قيتعأ نر دبع طقاملا يأ. ةدبع ططئابلإو و اديك 1 تثبخاضنل ع رك ..تلبخو تنغا

 طيقام نب 00001 لافي ةنمو ٠ ظقاملا دبع طقاسلاو كيد ايف ذراؤلا يملا هةلنمو٠ هيسفن لإ يلا ملسملا ظ

| 
 يفد نيسخو ديبعلا نم ةلضا نا يااطفال نب *يمفن تسل لفيل نكلو ويم مدام
 زطقاين للكل لثلا ةنمو . ظقاللا تّنّوم ةطياللا| اوسقالتو,. اضعب 0 يذل انباَقِلَو ةينقالله ايبقالا
 | اهعممت سفن قطانلا مم تطبتس تك ؟ لكل ياةطقالا نم مسا سافل ب رجب لعاف مسا سيقاللا + إوب 0

 أ ةطقالو . ناسللا ظنح يف برضي .اهعيذتف اهطنلتف| + ليل قيلت البيع وف ساقللا اذهام لاقي . ةسقالملا |

 لينسلا طاَتللا# ىصحما اهيف عت ريطلا ةصناق ىصحلا بنلي نم رسكف جنب دل بي دعم للا
 روكذملا لبنسلا عج طاقللاو ٠ لجانملا ةئطخت يذلا دماطمقي يووم و سانا

 اهلا بع طانقألاب نش يني وه لاقي. ةشيوحتو | نعز احلا سيقللا + نسعلا ركشلاو ءىشل اب نيطفلإو ا

 اذتنلي امطاقللاو .اهيانم يا: يراد .طاقلب ةراذوأ سقالملا+ةيناب 00 قم اه دلت كل نص رهو ةيتقوأ|

 زونأل ةيروصلا همام نم يريرحلا لوقو ٠ لبانسلا نما نياصألا
 0 ام يارالا نرماطتتلي ام يا. طايل ةرالجبا دنع نتللاو ٠ ل ٠ءريباي يا كتل نهب شفلا |
 راثن ناك ليق:صيخ لو ككل يا نيرا | لاك فام ورزاتلا مج رش ية يضوتماللا

 مياس ناك امو طاقللا ةطاَقللا يرقل | مهسرعيف برعلا نشّتل نولوقيف ًالعف ةنم نونبي مثو . اهريغوربودصلاوا
 أطقل ةنمو ءيغلا نم طيقتلا ام طقللا# ل ١ ةيقال ام | ل متسي ماشلا لها ضعبو . اميل ةبشخ راص اذا
 ليلا ظنا. أو ٠ ديف دجوت بهذ عطقوهو ندحملا مالكلا ىنعم سلا

 دين يا عترملا نم صَل ناكملا اذهيفو ٠ سيادلا ةطقتلي | هيلا صيلو . ةقرحا اصل 2 ج صقل
 || ةدجت يذلا هيغلا ةطقللاو ةطقللإوةرملا ةطقللا * ليلقا تسفلك تنبخو تنغ ةسفنو . قاض اضل صقليا

 ايكوركيلاب ةلعألا عمسا ماو برخملا يفو . ةنخاتف يما رسكصف مني صيللا + ةذخا <يشلا صقتلا#نيسلاب
 || دجوي ل اموه ةطتنلا تافير نإ مس لل) ل ١ صيقتلللا «ّرشللا عيرسلا مالكلا رينكلإو قّيضلا

 اكل !نزو لع يو كلام هل فرءيالو ضرالا ىلإ رومالا قادم
 تليد اًنوغرمًالام امن ١ يو لعافلايف ةخل بمال +: ضرالا نيةدجا, اطل ةطئلب ىدلاطعّبل

 ألفي ةطقللاو .اهآر ترم ذخال ايس اهنوكل اًراجم ادا | ةذخا بعكحلا نم لاو .مافرو ةعقر بوثلاو معنا
 ب ةغلايلل ل اف طال + :اعل جابإ دلا اهعبتت ةبيط ةعباصا طقل 7 تاتكلا انه .ترمو تاتكلا انه نم
 أ طنتلم ياىل اطبخ ليتل لعزطقللا ردكلا ةطانللا | ةنخا سحلإ رئاطلاو . ,ثنبكلا نود عطنلاب اهذخا ١

 |اطونلم 2يث لاقي . طفلا طيتللا # اهب منيل رابخاللا يرمي لاهو: طميالو طال و هفوراقنم
 اعرشو.ذبني يذلا دولوملاو زال قماذخأب ميلي ُسرفلاو . هاذاح اًطاقِلو ةظقالم ةطقال + لاتلا
 نم اًقوخ مدآ يني اخص نم ضرالا لع حّرطبب ام مسا نم نم ةعمج ةطقتلاو ءيثلا طّقلتو .اعيج هئاوقي دخا |

 اهيلع عقوداب اضيا طيقللاو.ان انرلاةمت نمار رارفواةليعلا | ل افي . سلط ريغ نرم هيلع رثع ةطقنلاو .انع د ادعل

 | لذَرلا يملا لجرلاو امرنا نيام ةطيتللا «ةعغب از هند م اذا اطاقنلا <يثلا تدروا
 نم طاقلالاةعش ةطيللانباايو.طئانل جةأرلااذكو :ةعج طانيلا | طاتلإو .اطانتلا 4 د ةدرو ل همو رجايللا



 سن نقلنا
 سلسل ىلا يبيب ا ب ب إب--إب--بب-ا ا ا-ااا ١١ ااني0 كالا

 لوقو ٠ امرا ينل لماحما قنالأب برخملا انمو اًمارح وكي الف رثن ربغ نمل ءبتلا لمي

 |ارقلملا جمالا هب 1 ةثلكشا اولا هتماقم ةد يريرللا اخ ا نيم دفتملا ة ةّالا ضعب ني رعت

 | اضي ابر ابو رانلا لما> ةنال دنزلا جماللاب دارا ص يقنت الو نب قلل ذب طنب ل هال ووخنو جرعالاو

 انىخأا 0 قاتم ةاطقسو رانلا نم جرخت ذا يف بقللا لبقو. هب ىمسملا ىضر عم فيرعت ضحم لبأ

 الكيل 6 امو حاقلإلا نم مسإ.ردصم حافلا يل ١ لها حاشا يفي نسال

 يف موصي را 2 ا. لاتقل باقلاو . لصالا هانعم رابتعاب ٌيذوأ | جده ر وشي ل هثالع ا

 |اولاقو عن امدحإو ل لبالا 0 .لابس ةيلهاجلا ١" نغفل بصنلا د8 1 5 مو ةؤامسا ءابلاو بارا ١

 5 “3 ل 35 0 دحإو أ ةنم نونبيو 0 يني تاون سلا يا
 الما 0000 هب هبل يا اذكال ىّبل نولوقبق العف

 أأامادحا تعضرا ناتارما هل لجر نرع سابع نبا ةدلي <يغلا ثقلو . ةطلخ اً ةدئلي <شلا اقل
 ا || ةي راجا مالغلا جودي لف ا ىرخالاو امالغا هاذا 1 كاعد عرس هذخاات ١

 اس و اراص ايهنا ىلاراثاف دحإو حاقللا نالال لاققأ وكلا علط عضو يل اهي ١, الل اهلي ةلفلا هَل
 اك نيتارلل ء رد يل نوللا ن اف . ا دل لا ةقاعلا مالكن م هوهو٠ .ةانلا < «يغلا لو: ٠ ثأنالا يق

 قولع يا لّبحلإو ردصم هلل اهب اهايا جو رلا ماقلإبأ و انهو رفات ٠ تاج العلن ةلففلاو رب

 : ير خآالا يف سديل لل !نم انحأ امهتسإو ركذلا نمىفنالا تلبق اَحاََو ال ض ةقانلإو . تركت دعب اتجاه
 00 مك جموتللا قونلا نمو ةّرملا ةعتللا . اهدتل ىنعمب اهشل و ةلفغل | عل * حوشأو جال يف .حانللا ٍْ قول

 0000 | نسو حاقل ج سفنلا و ' تهقلفالبحا حافلا ةقانلا ا جلا حابصملا يف ىلاقو ْآ
 هب ةعضرملا ةآرلإو بارغلاو باقعلا اضن ةمتلل و .اضياا لفل لصا ىلع ةحوقلم يبف لوعفلل هابلاب دولاب
 |ةقالإ 0 : يذلا مالا لاقي تا لصالاو نش هللا هيج لم َءَدِ زلا لبق

 | ىلا يواكا ةقاقإو دل جالا لبن يقل ةلصلا تعدم ل |و هب و دلولاف ُ
- 

 أ كلذ دعب ا 0 وأ نيرهششلا 0 هدوم تضل
 مه كدلاو مو

0 

 تن ْ
 ظ
8 

 5 راجتاو 0 20 .اهلخأ كاعاا نارا تقاووما

 حو 17 + والا ا 0 ا ا ةينذأ م

 برجي يأ خ ام كجرو اةيررحلا ةراعتسأ دقو . عال سايق حاقللا نا ْ

 سوار را لع عارضا رغب هرقل 00 يف ميلعتلا ةرغ لوصحو ممل يناتأ
 00 تفكلا عمي كلو را وا دسجا عيج جتتلب ئفيرشللا لاقو ' جاو فم يوترب نبح يل
 اي ا .نيلجرلاب زهولإو.ردصلاو | ىهقلتسإو .نبللا تاذ يتقان 0 مل نبل برشي

 ىلا حقل د هنا يلا ةقانلا ياللا ب نت نااط ن نر[ ةلخا
 5 تسّقلو . ةباع اسيل ةسقلبو و ةسقلي ةسقل أهيبشت اع عا وعلل هلاك تال ببرحو حاول جا



 قفل قفل

 ىدصت ام ةناب اهوربخ | صوصللا لصاوي رب يلا« بعللاو ىلا يل وأ
 اًدص تامولو اهنع ءّولسل اكيلااقم ننملا مللو ةعومجلا يللا هاقفل ةعجوأ
 يف تفرخزو ضبىلا اهضعب تمض يل ةقّقلم ثيداحإو | اهدحإو تلم راجشالا فال ايا: فتافل جريعبلا نمأ
 ا 00 هاذ عج شو مفلاب لقال عا انادكلا كلا
 كنلالاكقمحالاو رسعالا كيفللا - فيظو يف قرع كفل لاو . عيمجلا عج فافلالا ن ركب
 |برطضا ريعلاو كلا مخ فقالا ا ريثكلا ثفتللا عضوملاو ديلا

 | يا. ةفالثلو تنل لجر + قرعداونلا نم ةدعاسإ +طبلا هوبعلا كَل نييلإو رومالاب ةوعلاو ناسللا |
 | فيعض  نورقملإو *يطبلا ليقثلإو ةمث ةناسل ًالم ملكت اذا مالكلا
 .اهمافلب اهافو . 2 تّدش اقل لت ةأرملا تقل ر لها دنع فافتلالإو . ثفل جدال ىف 0 نيبجاحلا

 احلاب ةمزح حنلا ضعب ةيسو .ةمزخةمّألو .ةتبقن: فّقآلد إو . بارولا ضرعب ّىمسملا لارض قا
 ملتو .اهباقن تدق اكو 00 + ةلعجلا| تقع ند كيفالت مكر نا ديا

 اذا عامان :رط ىلع ام ماَللا ++ اهب مللت هتماعب نالف فلي ةفاحل ثلا . بسانتلا داغليلا دمع فيفلتلإو
 ىف لا ىل اع باقنلا نراكاذا ةيصالا لاق. 2 ٌىدسالا سكوبملا با لوق ناسا

 أديز وبا ل اقو .ةوندلاو ةّيفدلا اولاق اكماتللإو ماَقللاا ريال درا
 هبش كيف ىلع العجم 2 5000 5 ادازب 2 ع ناككسف

 ىثبو . ةفراطإلو فتالا ةبنرا اهب غلبت مو باقنل ١ رخل وارمجب وا زيخي

 ىهننا اذاف لاق اًملت تمّشلت ىنعملا اذه كيس لوقت ميغ داهيلا يف فّتللا ءيغلاو ١

 ١ باقلا وم ةضْعب وا ةيشغف فنالإ ىلا | ىنب قاك نر ير يشمل نزاع ينال 5 دارا.

 كالا افلا دج ةسخم ( (يواو )اون ةينلي مح ةافلا تابنو لوعفم مسا 1 رسل ةيولكال ا وخال ل

 لعو ةميتلا موي مدحا نيل ال نيادمل[ فاو هلجوأ 00 ل ردم ىلع ةضعب ةقرو فعلي ا

 ايمدارلو مان ا يما درا دحر ةيعطالا نم ناولا
 ١ .ةقدصلا عنم اذا ةلاحلا نهب نوكي نا نع بطاخملا ىل ١/ نينقشلا ىدحا مغ اَنْمَل ةقفلي بوثلا قتل

 أ لع شاقلاو بارتلا هاَنللا + ةكرانت اًيفالت هافالتو | ٌرقصلا قّقلو .ةكردي لف ةبلط رمالإو.امطاخغ ىرخالا |
 0 0 ا ل زا درا ير هال باس دق غلا قفلو .دطصي ملف ليرا ١
 ٍفوملظتف فيعضل اب انا امو .٠ |ةهّومو ةفرخز ثيدحلا قّدل +ّقِنَط انك قفل د

 نيلسلا ةلوداكللا لظسحلو تمحالت روقلا قفالتو .ةنحل هب نا . لطابلاب |

 ,ةهفح نم يل . ءافللاب ةافولا نم رالف يضر لاقيو | بون لكو رخالاب اهدحا قلي نابوث قاتلا روما
 ليلقلابر فاولا| قثللايقاَقلو اذه يتاّيطب انه ام ليق ىتح قاتل امهم
 واصف اّبَمَل هل ةلعج يا هب بّقلتف اذكب هبل بقل |: نيضرع يا نيتفل ت تاذةلتوأ ةالملا يتقش ن مدتش |

 ٠ باقلاجةنع ىبنو ةيممتل | يق زينا بلا + هل اقل قيفلتلا سانجو . قفل ردصم قينلتلإو .قاقثللا قاقأتلا
 ااقيارمت ابقَلو فيرشت بقل عاونا ةثالث بانلالإو | نوكي نا وهو ةيظنلاتانسحلا نم نييعيدبلا دنعأ

 قو عاصم فو يم تلااو فيحت بلو لونك اكرم سادي للا نيتلا سالك
١5-4 



 بنل كل

 أ اًميفلت َْدَنل + ةفنلم تراضراجتالاو .هب ةلضوو هيلا ةمض ليلك الروج 5
 لج نانلا سار رئاطلا تزلج .ةخلالإ د د هنا عما برهم لكاف لقيلا طال ظ
 |[ ف نلتو. 0 ةلعج ةسار -ء.الفو٠ هيحانج تحت ظ ننال نسما ايه الل ا

 || تابنلا كفنلإو :دب ليتشا اًقافتلا تفنلإو اً هبوت يف ةقيفح ناسنالا هب ظّتلتي ام يا ىواخلا ىنعمب قلتماك|

 ادني ام ةقاقللا 1 ضعبب ةضعب طلتخاو رثك | ا كاك فسر يتوب ورا ناك اليم كح وال

 | انتكمرردسشتلا» ماع اع شخ لا 2 لإ نمر لص اب ةغللا فرع ىف ظفللا ضخ ليقوأ|
 | عيدبلا لها دنعر .دنلاو فلل ٠ مطالخا يأ مل ام اكو وا اًدحإو افرح جرخلا ىلع دمتعملا ثوصلا

 || رشنلإو ؛طلا ضيا 4 مس هس دا هج نجعل كسا د ديلا ا

 قبة ا حسا ا 0 0 اهيل روك |

 ادهن مج امم كعبجت يا انههوا رئايضلا انكو هللا اتالك رن شيج هيف جردنيف لذب ءالاقإ ١

 | قال رخولا 0 ها تانمل) هل 0 اطال ةريغصتو ظافلا 0 انت يت يلا 1

 ا اق 0 0-5 وق لا لتي وات لا ل 00 2 : 51 نم 56

 | رعاشلا | تن وم ل اق. يودنعملا فالخ حالطصالا ينو .ظفللاب

 ْ اهقا ف ا 0 0 عا ظن لماعو الاظنل

 ا عجول يدلنا 00 فلاب كقّللاو 5 نتسرثكا ن الفو هاوس بيشلا |
 | لماعلا دعاس 2 رع يوتلي ن ٠١ بنللا + كفل 0 امر ايل ل طا لجن اهلقةدازملاوأأ

 |ةيححتا اوتنفل الأ 0 ليحل نويل رالف مّتلتو .اهيلع لمتشإو هيلا اهيضةارللإو : تزرخ
 أ( |ناصغالا ضايرلا ن هد صخلا اقل! تيرغلا رعاشلا ىلاق .هب تفحلت اهطرم ةارملاو . بيشلا ةلمش ١

 . ةماعلا مالك نم هذهو ةمامعلإو ةرملا ةّمألا + ةقتلملا ”دعد اهرزم لضفب حّتلتت م
 أةقزدحو .٠ اهب. كنعا يا للا تفل نولوتي مو كلبا دع نا لو ْ

 5 2 لا دلما يل هقول لع ة قودي لئتغا قرولاب جملا بونلاب لجل
 مم فينللا 4 ةنمو٠ 0 لئابق نم س انلاا ضرالاو .هب نهلا توا عفتلاو . تبهلت تبهلت راكلا

 م 1 راتكايورثمةلعلا فورح بف تدّدعت اموهو بر : ا ا عقلاو. ا
 .ديفالخ يف نيلتمملا عاتجلال هب يي قوك اًقورفع|امنلكو ةلدرالا واعطى ةايكللا و عايل

 أح

 ض0

 000 | هقيع روش مطالخا يا مفيفلباوهاجو ةعاّقللا  ةقانلا فالخا نم منملا فلؤلاو 3 ًرلاوب ماتت

 | ماعطو ٠ ضلك ل نييعمشتجم يل. اًنيفلوكب ةعانإلا ةميللا «صيينل | يف دازت ةعقرلا
 | يرهوجلا 1 اًدعاصف نيسنج نم طولخم يا فيفل طلخ نيتبيتكلإو5ُ .ةرشن دفع يضل فلي هيل

 || ةئدابازوريفلا ةطآغ غو ةقيدص يا ن الفب كفيغل نالفوأ ادم رقكأ لكلا يفو ةعنمهنح الفورا كم

 | زجل بغا لاق .نيغلاب ةفيغل باوصلإو لاقو ءيغلاب هنن هبف جت وا [يصقتسم قونص نم طخ

 1 رال



 اااظفل كفل

 عدي مل يرلاو .اهاضق ةتجاحو. ..ةهك و يخلو داطفتنبا افلا وقل لقلي هيلا هيو تح نملقاو ادركت

 نحال لأ يشن اعدك دف نا دم | آفنلإ..٠ ءاقبا افلا <
 جنب لم وهن“: سلآفأ اجانلا لجرلا جن الل |( هوا نودو ليلفلا يارجال طا
 ةبار لاق. انط ةوزتعمو ضعت د انوع ءانلا ةريهإو ةضغل اوحن اهيف ظع ال فل ١ ةعضبلا هَل
 جافلإلا نوتيلا فعمل 0 ردوا

 : مارا ا بيسيلخ بدك كلم 525000 اول ان ةتفلي «يشلا تقل ظ

 لاش“ لدن لام ةجوحاولهاريغلل ايا لاو نع هاقلاو |ةدوظ طار نع ةلفيإ لاما نيبلا
 أسلنملا يا غأ للا عاجلا تغب متخب ئلسملا ب لذ يل. دب مالتم ريغ ةعضو مهلا ىلع شيرلإو 22202 رجلا

 0 لا اَقَرَف 0 اهيا هلال اه لص ةيشاللا عارلاو :قنتا فكنت

 | عال ديع ارق ديلا ...|فرص تفنلإو ديلا َتنلتو هايل ءيشلا تّقل* باصا
 جاليهف.ةتقرحا اناتغلو انك اهرحي مومنل اورانلا ةنجقلو ا. هب لام ي١١ةرسي و ةنع هجوب تفنلإو .ىلاذصلا

 لاقو .لوالا ىنعملا نم راعتسم وهو . حاول د ظنا نيمار حاتم .تافتلالا نمرثكا تشلتلإوا

 ]2 ناك ايوب لسوف هنأ حايرلا ىسلاكراعو يمحالا تذل تفعلتال لوقو يأرلا نع فرصلاو للا ىنعب
 ناجنذابلا 000 هن حايرلا + ىامارسعلا قحلا تالا يدلل راق الما. نالف
 ةحافل ةدحاولا 8 الل لغو كتط) اذا هاقيحوةرتبلاو ءيشلا وشو ملل | تقللو.ر دصم للا
 ةطل ا هيلا سار ىلع هل اذلينس قدا ةفنذخل لاقلو هوبا فاعور

 هب ىر اظل ظلي ظنلو ظلي هبوةريغو ةقيراظتل | لجرلا ينو .رخالا لعدن زرق دحا اولا سينا يف تل
 ةنال اًظنل كلا ل ظوفّلَمو ظيِنلومف “ هحرطو *:اهانرق جوعا زنعلاو الوحل ءاضللا يرسل ة ةارملاوأ
 ريل او. ٌمكتو هب قطن مالكلاب ظفلو . فلا نم هب ىري اباد برضي يذلا يارلا أ ةف مصب ةّللإو .ةرلا هللا

 نالفو» ةفذق تملا ضرالاو .لحاسلا ىلا اهاقلا ةباد لع ماعط هيلا + باصا اهيا كام ال وغانا
 ايكايعا او اشطع ادوهجم يا ةماجل ظل دقو < اقام يه قلل جوز ال 0 لل
 أ عون رِيلا ةظفال ركتو دب قطن مالكل اب .ظّتلتاروجتلا ةقانلإو قلما ريسلاو .اهدلو ىلا تفلت يف
 وجني ةنال يارجال ةظفالل او. تيناتلإو ةيلعللا ا ا ةأ ارللاو بلا دنع

 الف هراقتمب ةبحلا ذخاي ةنال كيذلإو ةغلابلل هيف هاطاو | ةديضعلا يللا + كريغ زغتف اهنع لفغت نا اهيه امنإوأ
 ًاهخرف قرت ينل, ةجاجدلا ىلا اهيفلي اغإو ابحأي < نط دست ةكرص ١ قا ب للشلت الداكلملا

 ينل ١ ةاشلإو اهيخرفل اهفوج نم جرخت اهل كلا نم أ قمحالاو ةدهالاناون رقدحا يونلملاسيتلا نم حضلآلا

 اجرلاو بلحلاب احرف قيتقتو امري جي ظفلتف باخلل لت يناغلا كلها دنع تافعلالاو : ثقل ثثل جهاشفل ىتالاو

 يعرت اال اين دلو . قظيفال نم عيسا مطوق اهانحا نمو ىلا ةبيغلإو باطخملاو مك 20 لاقتنالا

 |0ا/1 يبل مو لنبلا ظاقللا +: ةرخالا ىلا اهف نم يف ناسا مالك 1111 ىلع ٍهبحاصا
 رطي امورفلا نموب برب يا ظلي امداد ةراز غلاما نلفتوإط مرج هك ا طيح
 هاا لاق“. "الو تاطانأ جءيغلا هال كالا قيد| مع دوو ”محر يبر ٌناويلا اوبوت مع 000

 اًراجن فصي شيقلا| <تلإو . ةظبنتسا كدع ام ى ا

 م1

 أ
 ا

 ا
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 يف اغلو . متل اهاؤرةتديزثو٠ باخ نالفو لس

 قلي هب يتلو .ًالطاب لاقو ًأطخا ةاَدَلَعَو ةيغالو اهل

 »* كلذ عم ىوري الروخ هدم عل هب ااَدلا

 هكر هنو انا | هدا نمو: .هلطبا ءاغلا <ىثلا ىلا

 اة يأ مركملا قالط يغلي 000 نبا ن ناكر

 ) +ةلاسريغنم مىاغل عمن ٍجسأ يأ: َبرعلا - لوقن

 اةيشاغلا |ةزوس قو. . ةفحاف يا ةيغال ةلكو وللا ةيغاللا |

 |رمات لثم هوهو ٠ ول تاذ ةلك "يا ةيغال اهيف عمست ال

 امو طتسلإ او اغلا لفم توصلاو ردصم اَنَلا # نبالو
 | د؛ةلماعملا يف اهب ُدَمعي الةأشلإو هريغو مالكنم هب دمعي الإ

 نمدب ثتعي ال امو طتسلإو تبنلكلا حابنو ردشم ىتللا
 ايزاللاب لغتشإوونللاب | ركل درع مالك
 طل اهو .ةلماعملا يفاهب 0 ةاشلاو + هب ددعي الا

 ََْ مثالاو هرغصل اهريغوا هيد قف كبل دالوأ نما

 ينوغللاب هلا ,ذخاّوي ال ةرقبلا ةروس يف هنمو . فاحلا

 . مرتك اذا فاحا يف مالاب كنخاٌيي ال يا .مسايأ |
 .لصالا ف عوضوموغللا لبق . ةراّمكلا متيطعا اذا ياأأ

 عسوت مم مالكلا نم م مفي بالامل ليعتساغربطلا طل

 مالك طتللا ليلضار لاك مالكلا قلطمل ليعتسافإ

 تافير كلا هك لاك د مل ءيشما رمالكومللا

 يذلا هو ةنم ةريملا طفلا لا مالكلا ةضوغلل

 نا ديا ليا . كحلا ت د ىح فال

 راو نيت ا

 ا. |و ىلبو إو ال هلوفك هيلع ةبلق لجرلا دقعي الأ

 نعمل ار.ةنلطفك يا ءامسل هجر نع باعتلا جيلا بس ,م دقو فرظلا نم مسق اغلا دعو مى
 تاوصا ةَمللا + اًضرا ككل لاقيو ..ماظلا بلل

 ىلع ىرج ام ليقو ٠ مضارغا نع ءرموق لك اهب ربعي
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 وحل لقث الو مل م ولا هنعشا ءاخل ا التل 6 دكخ اًنالف ىنلاو . هلطبيو

 ةيجتملاو ةبكعملاو ةدّلوملاو |

 .كرتشملا يف ةلخاد يو اّضيا ءارشلا ىلع قّلطي ةنافا

 م كلوا لاعفا . وب دغَن ءيثل مالكب ذّكلإو . كناش نمسيلءيشلا
 . مظتنم ءيشل مالك مب ماو ,ثريغل مالك لاحلإو

 يش قي ل يأ ىه ؛ يف مفاشلا لاقو . ةنينح يبا دنع اذه ٠ . عقاولا ١

 انور ملصق ماما
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 ملطصلا ملا مالكلا ليقو.٠ موق لك ن ناسلا 0 0

 أأ|ةغللا قافتشا لبق ىنعلل عوضوملا ظنللا ليقو ٠ .ةليبق ( لعوعت 000 باب نم ) ىقلي يفاو غاب ,ووغلي وق

 درفلما اداب اكوا غل 3

 ا 0 ع يح ا

 أ ةفللا ىلا ةبسنلإو 0 نيو نب
 ا جفلوتت ة.اعلاو

 0 8 5 تح نوغلو ابك ىرو ةرب لئم قل

 || | 6 تجيم مهضعب لاك : ممالكفنالتخأ يأ

 ا أأةغللا ملعو.ءامب ايل تمرح لا هات معو هوك

 بكوب تادرغملا عاضوا ةفرعم وه ةغللا نتم ٍلعوا
 | هام اب رو.عاضوالا كلت نع كت يتلا بتكلأ فلل
 ادد 1ع قولهم ةعللانلخلب يو ومال ]ف نا لاول

 || لبق . ةيبرعلا مولعلا رماسقا عيمج ىلع ةغللا قط

 || ةيلصالا ةخللا عاونا نمو .ةغللا هيلع قّلطت دق فرصلإو

 ||تاغلو . ةفورعملاو ةفلتخلاو ة

 || عيبلاكنيداضتم نوينعم ىلع ةل انلا تاغللا يث دادضالا
 ا

 ١ لظَو

 دكا هريغو مالك ٠ هب دعي الام ىَوَْللا * : ميا

 لمع لاطبا ةاحنلا دنعو ىتلاردصم هان لالا » ء“كطتلا |

 دم و اذا كلذو ىنمل ايدها

 عاق ديز وحن اًرخا و اق تن يز واسو

 0 ها كرتشلا أو دادضالا ن امض

|| 

 ا

 ا | بلوتخلا ْنصللإو 0 ال
 أ | فيفخلا ثابنلا نرم قيقرلاو قر ةبشعو كيا

 أ 3
 ||| .ربخ نم ل ره ماو

 ||| 2 مل يذلا ةينلا س كنب

 |تاقردسكا رمل انا :دوملا

 د الدعو در انالف الو . ةرشقو ةفلج ظعلا ت
 | ةاطعا يا .هل هك 2) دلو .اب
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 ىغل طظنل

 ةنغالم ةفغال < مل ال تل 6 م ا سرب ميس هدم ةنذإو « قب رطل
 ىف ريعبلاو دسالا فغلإو .اهلبق ةاراإو . ةقداصأ نود ددت ىلع ذخا ةدغتلإو ٌةدغالم ةدغال + ةسبح

 ةلماع اًنالنو . عرسا لجرلاو . ةلمبلا نيعلاب فعلا رللا م جاور اكوا يلمتادنب ةملبدتل اب ديار ام

 كيل هينل رادالا ةانالفو ؛ هيلع اجو أةيبق ةلماغم | لح "| ىلا فلا ىصقاب فاطا ام وا . نذالا نطاب يف

 ا لتلع فلتو . سوم اً راص دز ثنا دل داغلا جالسا نم نذالا ةمحشبعسوا للام

 ظاحيو صرصللا عم لك أب نم فيلا +ةقلل | لل ىتنحا ظيغتملا ديلتما+ ةقاهبصا يون” بيدا

 ج ةللخدو لبجرلا ةصاخو مبعم قرسي الو مهبايث ىاق لحما يس ةمخ ديل بدلا دق

 ,نونوكي موقلا ممم * ةديصحلا ةفيدللا + هاقغلإ ىصقاب فاطا ام وا نذالا نطاب يف ملل نم دئاوزلاك

 : مل ةيح ال اًضرصل ديداغل ج مخل ١ نم لحما ىلافلا

 يف + قلل آلا ريغرئاط علدللا + هاكر ةديرث علغل لكلا ديدشل ميلاد 1 0 3ك
 ةفلثو ةمغ يل قل همالك |زغلا + ههجو نع , لام اهل كولي ةيدلارتل

 ربخا ثرالفو . 21 ىر ا ل ملي لج َغل زخ هالو ٠ ابتشم هب ىلاو ةدارم ىف ع همالك يوةمالك

 1 درا يور روس راف و ب

 نبا لاق .هب ميغالمإوكتح رالكلاب مونلاو .غالملا ىدتمللاو ءازيضللإو رهللاو رملإو زفللإو رغل
 رمويب |[ونتلت لااقف رينمملا ىتم يئارعال تلق ىلارغالا|ام وأ ةانعم 1

 #* هب مهغالم ء|وكوتس نم ةقافتشإو : ةوركذ ينعي تبسلا | لاقو 0 لَوالا عبرالا عججو ًالكشم استلم ن ناك
 ةعلق تحن ةريزح غللا# هيف نم ةفذتي لما دبر مامللا ةقيرط لع ية لكلا ماخللا تاعي رقلا ف

 .اطوح 57 لال دوراب اهيف لّمجي اهوحتو , رملايف يريرحلا لوقكلاّوسلا
 د ل يا هييزو حتت س امرا ل: اقر سنع لع افق اقل هع اج

 ةيصتوليلنلا بطلا ملل : علل دعائاز كل مل رفللإو رذللا ل ملا يرم عوف ىعمملا عجار

 اذ هامش + املا فاجرالإو ةقورعو نامللا| قرط ز راغلالآو . عوبريلإو رافلاو بلا ر خرعللاو

 ناسللا هغلبي يذلا ملأ لوح ام م غاللا» *اهيجو ضربا عوبريلا ن ناهس . اهكلاس لع لكشتو يودلت
 ظ رييعبلا ماغل نم الَعْنم نوكي نا هبشي وأ لدعي مث لفسا ىلا اهتتسم ءاقفانلإو ءاعصانلا ندب رفحي

 2 لاطو كفنلا اتانيغلا تبنلا ناغلإ - نغل زاقللا + مناكم قضف اهقزرتعيا ضو رع ول امثو ةئيع نع

 نذالا نطاب دنع ةرتولا ن ملل. بابشلا رش نعللا يف للا هب بّرضي لجر رمل نبا ىلا يف عاقرلا
 لرركت أ اذا كريغودلب سجو“ مردف ودنا ملأ نبا موكا ل )اني ٠ حاكعلا

 | نتتنادنع لم يؤهل تل + : ةغللا نم هب كت اما ماكاو اوتّوص اًطاَعلو أطقل نوط موئاطتلا
 قدزرفلا ا ميمأ نعم اوطغلإو موقلا طل + تٌصاطيفلو اطل اظنلإو
 نعل اني ححاص اي افق هل عفتراف .ضرلا عيف ىتلا هنبل طغلإو . اوطغل
 ر مايخارثاوا تاصرعلا ىرن اًضيا طللإو . بابلا هاتفو ردصم للا ب شيخدلا
 نيياغل ج موشيخماو دودغللا نّونغللا | ىا مهن ال ةمبم تاوصا كب ترصلا اعلن

 هيثلإو وذلاو ٠ ملكت (1 ٌيداد ١و ةلوغلي لجرلا اعل | طاغلأ جنتيتيالو طالدخإو ةباج هيفرالك

1 

١: 
ْ 
1 

1 

 ا



 دفل وعل

 سلا مافاد كمل ماعطلا 37 "لكاس. نيرا + هيلع ةبلاغةنص يو هللا ةمحر
 سعف ىف ركذ اونانلا نذل عدوم و ١ .زربنلا عضوم ةَمعَللإو .لحا

 لبا تبا دج دولا لكوسلا ! !!| رت 5 مدعو قيرطلا ةعرافك كانه مبْدو
 أ + تنخو ولع هي عرسا ةقوعل لجرلا قوعل نعالملا اوقّتا تيدا يفو ٠ ٍنعالم جرم بناجوا
 لنعلا ليلفلا لودجتق وللا نيعالم ج لوعنم مسا نوململاو . ثدحادنع ينعي[
 ايفل بخلي بمخلو بقلب خلو لجرلا بغل |نوض نود وعلم راض ماعط لكل لون نرفلاو

 || رك باب نمبشلو . ءايعالا ّدشا ايعاو بعت ايمو تومتف ليخلا بيصي يذلا ديدعلا ضل ظ ا
 وس نر نجف دحارفعج يلآ ةياءر رجم لبق نارنلا هل وفلل مثل او .هب بلاغلا يف ئ

 ١ سلدنالا ىرق نم ةيرق ةلبل ىلا ةبسن يإبللإو .ةنللا نم لكيتلا يف ليقو . الكا نوعلملا يا موقزلا|||

 || اًيدح مدح مونلإو . دسفا ايف بخلي موقلا لع بعلو ايييب اهتاذ
 أ ةيغلاوريسل | هيغل ب ملو ءانالا يف بلكلا بن دلو . الخ نالفو .دّقعت (يواو ) ايدلت لسعلا قلت كو

 1 ةيعنإو ةبصنا انالف افبغلإو . ءايعالا شا ةايعا ذخان يا ١ يات انجرخ لاقي . هذخاي جرخ عاَمللا

 نملبو + هيكل وديان قتلو لال اريك لاب ىلتن لصإو ٠ تبنلا لوا يا . عاعللا

 رعاشلا لاق . ًاليوط هدرط ناويحلا وا ناسنالا عل يف كلذ عجأر هاي ةثلانلا اولدباف تانيغ ثالث
 ةعبلغ الف كرهد ينبمات ارادلابام لاقيو٠ ءيش ىفدا ةعزفي يذلا يآللا# ع ١

ْ 

 ظ عادلا كود لاخ  دالوابت قارخ |اهجام انعم .اًنع سني ترم اهبام يا ورق يذلا
 ١ نشرلا ةيارب» نصح لل يذلا دشانلا ميس اهل لبجملا خس يف ةريشو ياللا تدوم ةيعاللا +ذحا |

 ,ةباغللا ما يللا فالخوهو ةنم نانطبل ١! لقم دسافلا هو كاودللا» «لضل ةاعر .ًاليلق ةحئارلا ب ..طرفصا درو
 اناا تيامو باقل ردصم بغلاف عضلإو قمنا هرشلا امللإو ٠ دال ج صا رجا هرشلاو لسقلاو' ىلتكا
 || نئيِرو . قالا فيعضلإو دسافلا رمالكلإو 0 شعتني ناب هل ءاعو كل اًعلرئاعلل ل اقيو ضيرتلا
 أي 000055 داع اتسع الا عقل ىثعالا لاق ٠ توجنو تلبس ةانعمو

 جب بهللإوةككرحم بعلو . بَل الواهشير لفت 0 كرثع اذا ةانزفع اكيول تاذئا |
 اان دعا 1 اا قماش ندا لإ ا

 || فيعضلاو و ردصم بولا :ةكردا يا ةكترم هنقر ال الو عرثع نم هللا ةماقا ال يآ نالنل اًملال لاقيوأ|
 | ارطيفالا شيازلا للاب ةباعللا ةبألا : قمحالا| كلعل بيكرتلا ل .ءاو.كلأعل كل امل لدا ليقو.4 ةشعنأ|
 ْ ضرما لان يق نير ناقل 00 رضا فال[ تك ا
 ْ ايورذم نم ةنرعشا .اهصرحل ةباكلإو يدنلا ةملخ وح داوسلإو وعلل نوم

 ظ ابين نكي مل مر عير شير | ين تمل ةماعلا لوق ةنمناكا ارو. ةنّدح عوجلا ةولوأ|

 ١ ةنع بولتموهو 5 كارلا كف لعل 0 1 ةيلوذو . عوجلا 0 يا[. ايعل يب ولت

 | يح كيفان | جرموشيخملا نوما _نئغل ا ل يللا هيلا ٠ رها لجروت
 ا نونلاب ىونغلا تايمالسلا هامل + تاَيعَل ج ةبلكلا ةاّهللا روكذملا
 أ دصت | ىلا اهّدر الا دلي دناوعلا لبالا َدغل اك

 رك

|. 



 نال
 حس

 انيئلار الا 20

 يف دلل ةيناعلا ركل رهام !اكتابلكلا ١ يف لاقوأ

 بيرغ اذهوأ :مييشتلل اعافن ىدلخت ملح الا ل العلل

 "ا نكن

 مود لال
 0 لك نموا نر < عوجلا

 رعاشلا |لوقك |

 رص دب ايماد احرق تلو

 اشذبأ نوع انايانم خب

 / 0 لوقو

 الحا س اًرافناضأ ظ

 . !هتحا نمو .صصب بارسلإو
 ندللا ةوحنو ظعلا علت

 نعل

 وهلا تافيرعتا يف لاق . هاج ا يريرخ رمل اًمالخ اًيضام اف اوين ل كعمل

 أهاعدلا ناسنالأ نمو ه هطخخل ديعلا 2 هلأ

 يآ ةلهاب انامل ع و٠ ل اع ا

 . مكح اههيب مكاحلاّنعالو .رخآلا اهنم دحإو لك نعلا

 اونعالتو 0 ا ه دحإو لكن
 نعتلاو

 ردم نآا»» هسنن ليعع 0 ِق فصنالجرلا

 ارواب
 اهبناج يف بضنلابو هبناج يف ندلل اب ةنورقم ةجوزلا 3

 اج نم ْن الأب رك ةدابع نارام

 يف انزلا ذح مافمو . يح هل فذنلا ٌدح ماتم ةئاق|
2 0 5 0 

 !نم نايسأ ءايلأ فيرفق ةناعللإو ناعللاو

 اعلاكو ردصم ناللا# لك ما
 اكول هي يلا اعلا سرق ةيلداجا يف 04 عاد بلع. 0 رّوضن 1

 ملل وا 43 لاقرالا ا بعت 0

 تاكو ع رنا ارسلا علتللا+ن :رابجلا ع عالخلا !ادامل يا |
0 80 

 علل موي ه.ءاعانم قاذ كتل

 ايم تنكل|ب ره امانا ماسح

 رم ملح و ةدرفم و راح يرجو , بئذلإو
 شاعت الاب رئاعلل 2اعد اعلوا

 عفزاذا ذي علم لسع# ةدآوم وا

 مسعلت فرع كاتيرف يف لحال
 ٍباتللا ا

 طقاللا 1

 نم ةشهتا اًظاَمْعِلَو ةظمعل ملل ٌظمعل
 0 كل + تا .طلاو ردصم ظامسللا 3 07 لك

 رعاشلا لاق. ةيقبلا ليرات نط

 هاو نيحل لجر لاث# نوما

 نعللاة بأ ن

 ا

 0 1 قلل حسب

0 3 

 ةرلاقسللا+ لعل يف خل ىلا
 0 ايايدلا فور .ر نم دبدلا هللا داعبا اعرشوا

 عابت الو
 البلا [رمقلا ند نإو

 قدح فانها ..ةبازقملاب كلبالاب ليلا قر قرف دك
 0 طاتشاخ “تةريقوللا اا ناتكلا كيرشلل# مخلل اعد علو

 ةنمللاو ٠ يتلو دعا امو راربالا
 *نذ حىانل دلل نراك حالنا د ىرانلا غالبا

 ٠ ماذا نحل ةار

 ظ ءانلأب ةديعل لانيف اهوحنو ةآرإ
 | ةنعلي نم اًضيا نييللإو 8

 كمت انو سالو جددلإو خ 5 !أو أ لك (.غ

 لاق .شوحولا هب درطتسأ انيك نيك عرزلا طسو
 خاشلا ةظماعل ج نااوهشلا صيررحلا لظ لاو كيلا
 ةالفطلا اًضيا ظل .ظيماعلو

 0 ريا نة 0 ةنعلي ةنعل

 حاط اها ترعذ

 نيعللا لجرلاكبن نا
 دس ةنال ناطيشلإ |و كلهلبإو ىزخل



 ْن' ل عامل ج عمت رم: ظ

 : ا :برطم لافي. تاس سوال ا

 مس رواجاز - ةعيعللا : «ةع الاف دعلا ءاسنلا نمةعللا ||

 عفر , اذا دنويا . علتملسعأ

 اولا .ترع كانورف ةلثن . ةدرك<يخلا تنيلوبرلا

 يئاطلا ةنارع نب بيبش لوقب دهشتسإو ا

 اهتنلكضنلا نضرالاا بسك ا
 ايئارو نم ابابا تنا نكلو :

 نا جاو
 ؛ هبايك يف ة 01 ل اذ لاقمأو 0

 نينودع وا مدلا غلو اتاعلارو با وادسالا فلا

 كسالا قيلت و راظن مث ىضغا مث رظفعا ١ والا

 7 ةرواسلل اع رسما |

 ةقعلو ةّتعلو انعل ةقعلي ةريغو لسعلا قعلا |

 ينب نم لجر لاق .ناسلل اب وا ءبصاب ةلكآ يأ ةسحلا
 لسا

 تلي

 اربصلا ىت علت ىتح جلا غل غلبت ن 2

 لدسعلا ةقعلا # ةيانكوهو . تام ةعيضا نالف قعلو ا
 وقت لوهجلا لع ةنول قعناإو .ةنعلي ةلعج م هريغو'

 2 لرد 4 نم كيف يبىنب أم قالا
 هل عاتا وهو ٠ نصيرح كا
 نم ليلق 000 ضرالا ف فور . ةدحاولا ا

 بعزل
 ,قعاللا عج ملا . لسع ةعل لاقي . عيصالا|

 3 و "منو يدعو موزخمو رادلا دبع مدلا ةقعلو ظ ْ
 مهديا اوسمتوأ اهمداونعلف اروزج !ورخن وفلان ميال نأ

 :هريغو لسعلإو ءاودل اك ق علي ام لك: لا وف ظ
 ةدمأمو . قع دآم ج ةريغو مامطلا ابو قءلي ةلاإ ةقعللل]

 هدي ونال اهبننخاد مانكع ةنيدحتا ا

 ال رحت كام رف سوماقين طقمالا طنعل

 نم لملم ةيسراف .كيرك مج لعللاب لعل

 اةدااط زر طم هتملا

 ا تمل ايف 0 ام منإو ردصم لاو

 00 1 هاو اح ١ باتكلارش ماللإو ةفاحي ينل الابن نيالا

 ١د

 َط 0 ناد ن نغو نع ص ل

 ازاج مكمل هاي اب تلصتا اذإ او ٠ نغرو نخلو|
 ريدا وهو اهم اهديرجت زاجو ةياقولا نون اهنغت

 | يف روهشلإو .اهماغل نم يئابلا انكو نلعلو لال الين
 لعل و نإ لين ربخلا جفرتو مسالا بضع اهنا اهلجع
 ١ مسالا بصنت أهن | هي هبا عيمازبلا مذوب يار

 ْ 28 : يناردسلا لاقم لا اًنيز لول غم رقما

 | لافم لع م ءادتبالاب عفر لحم هي اهرورجمو ليتعأ#

 رعاشلا 0 كبس |

 ما ديلا ىلا ببي نم اي اعد كام
 كح كاذ دنع 2

 ةرهج توصلا عفرإو ىرخا عدا تلتف
 بيرق كنم راوذملا نا لعل

 لاوزل لمعلا نع اهيأكتن ةيفرحا ام لعلب لدتيو
 رانا كلل تدي ملفا وق للذي فتح اهماصتخا
 0 لعلب ختي اهاعا موق زّوجو . ادينملاراحلا
 0 0 وهو عقوتلا اهدحا ٠ رناعم اطو

 لعلو مداق بيبا مل وحن هورصحللا

 ١ .هلوصحب قوثوال يذلا نكملاب نصتختو .لصاحبسيرن 1

 | كيقشاومسل | بايسأ:بابسالا غلب يل لعل نوعرف لوقو

 | 2 الا نارا 0 هل اقامنا

 1 با هللا

 152/هي لع ابهذأ يابن يطازملا ا ةفرصإو ءاجرلا

 | لعفلا هب قلع انظو نويفوكلا ةقبثا ماهنتسالا تلانلإو
 نرتنيو.٠ 10 هلبا 06 يردتالوخن يف

 ناناموي كلعل ِهلوقك ىسع لعل > اريك أب 377

 نم قافشالاو|*

 ىن

 هلوتك ًاليلق سيفننلا فرحيو ٠

 اهلعل 0

 ليوعو ةرفذ نم ينججرتس
15 .١ 



 ىَ

 سس فيلا لذ سو ل ن0 نول هلا 0 لا ا را
 000 ال تنلإو ةرهلل ضئارفلا نسر كد كلام نيزماطملا ريفا بنل ةئسالا يعالمو !ةاخماا
 | لخلل وذ سلما + هاا 01 دج ارجل مالا ول تيل باكي اج تل

 «فيثكر ينك يا نس هلآ تابنو :ريعلا حا انمعأ ف ةنالأو لاتف ةيفانلا للا

 ايل ىف ءايغل ةيزاجو. داؤسلا ىلا برضي لت ح ةنال رجالفلاك ردم اًيح ناول

 ص ذينتغلا سل او : ةرمحلا نم ةبرشم داوم ىلدا جمرلل ةكعالم ةكردا

 | لملت كاتيزتق يفو . ”غعلت ءرما يف مسعلتمسعل حايرلا بعد امو .بِعاكم جبيلا عضوم بلو
 ةنع فيت وأ بوث ةيململاو هع | ةراع ادم يلا[ تينؤاذم

 لكالايف لجرلاو .رسع اعل صلي ر مالا صيل | دنغو . لوعفم مسا بوعممل إو ٠ ةوصلا هب بعلي ل
 اون ذاق نضيلت * هيج اهييف مع برشلإو تاعلوذ يا 0 يللا ة ةليحلا ةماعلا

 لي للكل مب هال ةضلل ى .+ | ىماتط لق تراك دل كم 225530 ثعل

 | احيلو ةقنع ضر غف ةاوكاطمل ةظعلي ريعبلا طمل ثمل جمال يو تملأ

 ىل) ةافتا حي انالفو . تعر لبالإو . عرسا لجرلا التو هيف نكت اددلت معلتو ةقعلز مالا يناونمل
 مسالإو ةباصا نيعبوا .ممسو . هب (ةآسنا باوصلا يريرحلا لوقو . ةرصوتو ةنع صكن وا ىلاتو فوتو
 ضراعملا طظياللا + ةتشتلا تاينلا ةيشالإو .دلعألا تي ىلونالل ميلف وتلا سي | ركل متاقمد م
 0 ل و ا ام بح ىلا | ىلع المح عاست ايّدعتم ُهايا هلاعتسا سو . عب

 يي غجلا اهانخ طرامح يثو طالالا دحإوو ردصم ا فا 3ك ايلا

 ثم لاجلإو طئاحلا بنج نم عضوملا طلو .امهوجوأ نالفو . منح ايل خاب ردصلا كبس هيلا 7
 كس هيفطمل اهتتع يف تل !ةاشلاءاطمللا# :ةضراعمويفا برض ةنمو . هللا برضلاب ندللو "قرح دبل
 27 .هرتصلاهجويفةعفسو ةّكملإو طنا نمسا . هيلح ٌقتشا ةجعالم رمالا ةجعال # ملثم يل ٠ تعدي
 اه دخ يف ةأرملا ةطخت ةرفصو داوسب طخوتاشلا قبعا ضميرا لجرلا تنل او . اهدقوا بطخما ينرانلا جا وأ
 الل كرم للي جا ةيابن حلب ن ناكم لكامل ةقرح *عال ىوه لاقيو . لعاف مسا جتاللا + رم نم
 ظ توبيلا لوح نوكي انا بيرقلا ى ءرااوا ةيناوهشلاءاسلا نمةجياتملا عال جبسحلا ن هدانا
 0 لب رطل ةيرعلا ةيزر اهنا ةلشعلملا بظل جْرتلا ةراحلا ةجمودملا

 ةظمعل بواتم ملا !.ظعل ايش انمذعلت ام * متعل ىنعب ةمذعلر مالا يف ذل
 ا ةكللاب ةيتنا عاملا ضرالا د اب صيرعخلا ٍةِمَدمللاءانلكآ ام يا
 لدياف عملت لت لصالاو ةعاعللا لوانت ايملت لجر 1| قلقا اديصن ةقانلاو ٠ ايضا ل 210 اي 0

 اكد امنا هع دعان تي عامللا + تظن يف اك كلذ لغو ءاطلاب زطل سومانلا وحن و

 رغاملا لاق .ةناعلانيدلا ليقؤنمو عال ضاولا مانحرم 06

 سل ,الغلا نب و ا اعل سلم هيل
 اهبامؤحإ تالي ادم عامللا داك

 اا 1 ان ندلإ اءبصتلاو ةايدنملا ّءاَمألا ايدتملا ف نستسو ا كلذكتناكاذا ١

1 



 ملا بعل

 أبنا 77 7 دوحسم نبا 1] رقاةدقوأ ةقر ,افي أ مو ةمزال ءييشلالا

 ايدل ةيعالم :هذرلا ينخانلو سل اهدضالدو كلكلقو | اعنازلا ا ماركالإ» ,لالبما اذابب ءاعدلا يف وظل ظ

 | . وق نم لثسي ةبانلال راص بلا بعلإو . اهم تكرحو تككرحت ظلت ا ااا . كلذأأ

 اياب بقلم ايه جراف سلا وأ هان نالت الع الت ا ىاخالتو ' .اهطايتغا ةدش نم اهسأر ْ

 8 ارصلادعيرسبلا نميش اهيف تبن ذلخغل ١ تبعلتسإو ا«عابتا ضقت ظو دّدشتملا رس -1!لدرلاوردصمألا

 "م

| 

 هيل !ذاتدلاب ةيعاللا فيرحتو بعاللا كتوم ةيعاللا| ئبا لاق جامل يا .ظاطليلو:ا ةيلصوولا اسيل لج
 ةيبعقنلا دمج[

 || ل ايرل اب ييمست ةّماعلإو ملا نرم لاس ام باعللا |. ظانرا موق ىلع يرجي ظاضأم .جياسب ةةيراج

 | كاف امارس يم 5 سلا لبغلا بالو ةمزالملا وا حاحلالا قمم نم ةذوخاعاةلانارلا هلل ١
 ةردييل 0 اق اذا ءامسل ا نم رد ةناكدليث سمشل ١١ اهسار تكدرحخو نككرمت ةظاظل هيلا تظللخأ

 ضيا ناطيشلا طاخم ىّمسُيو توبكتعلا جنذ 4 ةانتأ ثءويو ٠ ددشنملا ريثعلا ظ ًالظخللا+اهظايتغا ةّدِش نه
 اةلاؤد ووحنو لجرذسلا باّملو .بارسلا وه لاقيو راح يا”ظالظل

 |دنعو تكا لهيك ةياتللا«هردب ميا انلاّلدل *« تبهلت (يئآي) ىلخأ لقلت رادلا تتيظل
 انا ةقازجا ةنع لصفني نا ةناش نم ةاود ءابطال الا ةفنا كظنلإ) :اظاعوابلا مطل . اهلا ةيطلت
 ردصم بيلا + يطخلاك اًجزل عوبجلاريصيو يتنا يريرلا لوق ةنمو . ظاتغإو بمبثلا نالفو ٠ تبلت
 كا 200 بعاللإل تضنا هلاقم/نمدارلا تظنئاوةلمرلا لسان
 |نيرعبلاب ةفو رعم ةفطسو رلاوع ينب مزج ةراج اك قلو ٠ -ءايبط وا لانل او ارَدصم ىلللا#« كلادجل لا

 للا ةّيدللا + نمل اب ضرإو ةئابمللا بالكلا اهنما ثينأتلإو ةيلعلل فرصلا نم ةعونمم ٠ ماه 7-3 ظ
 8 ل . بللا يانا دعلف رك ديس اعل عم عل
 أ نسح :نالف لاني عونلا ةييلا)و. ةنمسم ناجنروسلاك"| نم ةباعل ىل اس احل بلي بيدلو ث وصلا بعل

 ا

 7 ةنع لئن نمو أنيس نبا تادرغ مم ف

 ا
 ا |
 ا

 ا

 هل

 0 نسح لاي اميل هابيل 0 نيرلا يفز ما
 عراك كوب بوعلم لكو لاثمتلاو ديلا لي 1 اب اعلا هلل تالاف ًالعف لعفوا حرمو دج
 زيرو بنل جويس ل114 نأ قحالاو هوو العا هل ةدئاف ال 5 الدف لعف وا اًعيحص ًدصنم هب دصاقأأ

 |باعللا بيلا ريكلا ةبمللإو . دب بعلي يل. ةبعلا بدلا ليقو . كلذريغ ىلا خرظشلاو [قرولا بسلك ١١
 3 سرف ضيا باٌكللإ ةييقلانيكلا بسعللا 0 ةدئاف ريغ ىءبحتلاا بتغي نايبصلا لعفوه أ

 ةّيمللا + 9 .لدلا ةنسح هسا بزل ل نا نسحي الام جرتلا بلط بيَللا تايكلا |
 بع كوت ةماعلإو هي ل رشثملا يدا ادا 4 و ناسا مها فرصوهل 50 هبأأ

 ايتن: بلا ربكلا آنا م اللا فذحت(ىلبقو . كمل بيللإو اين دلا ن تان عانتسالا وهللا||
 ةبانلتو املي جرو ٠ ةبوملا مني لاقي: بيتلل| ختم ام كارت بتطللإو لزملا لاجل لا
 . بحللا رينكيل .ةبيْل وياكل وباي لو ناتي ذو بمعالإو قحلا تع ضارعإلا وبلا ليقو عفنيالاب
 | ليق اًرورئاط َلَظ بيِعالّسو . لعاف مسا بعلو فو ٠ ةبعل ةذختا اذكب بيعلو ..لطابلا ىلع لابقإلا

 | ضيارهظلارضخا وهو وضاضتن ١ عزسل لظ ااناعأ و ريغؤ نونافلا ل سلو يضخ ا
 2 2 م دا هس فنك 22027
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 الكا فالحاؤس م يروح ب نبل ةرظق اةراشا 7 ! ادلطم ا - ةخطللاو . فئاطل

 كا ىلا ةيلل 7 "مطل ”ميطلو ٠ . اع ةلصنيا | تاوذالا ولعت كةرابعلا اهعس الم .غلل حولت ىنعملا ةقيقد

 0 0 كلما ةجئانو د 0 ةقطانلا لكقلإ ُي هلالا ةفيطللإو

 الرا نااب رك ا 1 ا امل مشل
 دفق راطع تيب هناك تابوت "10د روما لالا كلا
 ا يم ا مم ئاطل | ىه ءارنلا دنع فيطأتلاو لاجرلل 1 .ةشسالاكءاسلل

 ةارزلاا اهبيضي القةيبلإ ةق لاري يدار ظلما ماوق: لمحت ةاود ءابطالا دنع فاطلماو ٠ اند
 جيلا لوعنم ما( طلملاو. ناَيطلم اهو دخي دخحلا طل 9 ايراد اش 207 اقرأ 3

 اًيطل(ةهطلي يدنفا مصاع ثو)؛ 21 انالف 1 | ظخلا ةلباقيوا

 هلك نطابب ةب رضا ةمرطا ةقانلإو نانسالا ظيلغلا طلأ اطالا 2 اكلاعل

 قرح لافرق جاب لجرلا اطل | ةديئاز ةينانلا ماللإو طللا 57
 لعل لوقي ةماعلا .ضعبو . وريغوارطم نم راغو ١ يمي يش تيارت نو ا

 طلي |رالنو منا خام ) هتك نطابب وا ةحوتفم تنكلاب |
 مدعل اًدو فش تم باب نم يناي) لعاب لجرلا ىلعل |ةارما ةتلاق . ينتطل راوس تاذول لثلا ةنمو ٠ ( م

 ةاطلي كلذب ةيطلو ٠ ضرالابقزا ايل( احلا فرحا راوس 1 اهءوفكريغ ةآرما اهتطل
 لع طلت +ينلقتا الف قبِطَلو .كلذ ةدنع نظل! ةيركلا ليقواراوس ةّمآلا نوسباُي ال !وناكربخال هما
 515 ةيلط ىدبع هلا ناكوا مجوغر تا تو 2 ل ل ا فلا
 «نرم نييقرفلا دنع ةيطاللا + هيواسي نيش ملام نم| . هيةقصلا 4 ؛كملو.دهجو يش دحا مانت

 ج ةوسلنلا قوف 1 آ ةلعجي ليدنم يور كدا ةمّطل ب ابطل ناك لووجلا ل ع سرفلا َمطاوأ|
 اهطسو وا ةهبجإو عضوملاو لا ,ةمطالو . متخا هيلع لعج يا ةمتخ باتكلإو 3 ٠

 ىلا ةاطللا ةزعادو٠ كنم برقلاب نونوكي صوصللاو | يا انالف# ثالف مطالو . ةطل ىنعمب اًماطل لم

 لاق . هلتثب يا هتاطلب لاو . ةبانلا ةهبج طسسو يف مونلا مطالتو ٠ ٌدبرا ةهجو مطعلتو ٠ .رخآلا اهدحا ملل
 رجان | برض جاومالا تطتلإو ٠ . اضعب ممضعب م طل !ييطتتل |و

 هتاطاب اهنم ىااهتلا ىتلاف | موطلملا ماطَللا »تامّطآ ج هللا ةّملطللا»: اًضعب اهضعب
 ايناكم ميراالا ذه طلحإو |تلاس قدلاو] ةكرلا 7 للا ضف لارا دقلاو ظ

 ةدلجا ليقوجاجتل ان .ىاؤعسلا ةّيلعأا اوقاطلملاو طل هي دخ ضايبلا ذخأي يذلاو ع خا فدك لا

 طلو اعل عجار .ومحلو سارلا ظع نيي يلا ةقيقرلا نم عمانلا كيا مطللاو ..عأ جداوس ىثنالإو ركذل ١

 ليلنلاهىثلا اظللا الخل | غدصلا ىلع لمحي 606 كن ا لح

 ةمرل اطل ل نال الفو ٠ . هدر طب ظل كر ١, تومي نءو ميتيلاو لإ الأ ارغب

 :ويلع | ةظالم برحا يف ةلظال + هاو ميلك ارئاثؤ لن عولط دنع هنذاب هكر ان رالبسلا ودل

 0 نالفؤو.٠ ماد اًظاظلار طلاظلاو هع قوذت الهللإ او اليهس ىرتا لون» مغ هب لّيفتسيو ظ

' 
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 نفلمل

 مام كاكاسا كيوان ئدع لاق. تارفلا عاشوا

 0 ههجو لع كس يا والم سرتو ٠ طاطلملا

 ارض انالقو . ةسطاتزنت طة لاا
 .دضفتبت اوةاحم ةساو.ةبرضاصحلاب ةعظلو.هلجر ةرْخآَوم
 ظ ١ امام بهداسللاو ةباضا كرت اي انيعو
 اه انسا :تبهذ" كبالا 0 كأم هيا كلنا

 ضوحملا وا ءانالا يف ام عيجج برش عطتلإو . امرها
 لك [ اذا ةعباصا خمي يذلا عاطل + ةسحل 4 شاد
 . عاطلا ج كتحيإو ا ام سحنبوا
 ةفشلا نطاي يف .نضايب مطالإو
 احانساللا نانننلالا داتا ةنشلا فاكر اا ادودلا
 فلا ةسبايلإ عدلا تّتّوم هاعطللا»:جرفلا مل لقو
 1 اولا دنعو ٠ هللا ةمطللا جلا ةريغصلاوةلؤزجلاو ا

 كلذ يرتعي امرثكإو

 دان

 يبو ةيركا افك امالفو + تفطلتو نا األ رار اضمن اح جلامو زامل متوصو دوطوملا حجما ملا كل سانلوأ ٍ
 ٠ ةتصلا دج« يغلإو .فطللا مسالإوأ غامدلا غم كفل وا قادعسلا| جاججتلا نمو ناّيطلاا

 | عضومل نهي مل اذا كلذو ةتانلا هايح يف ةبيضق لذدا ةتلجوا سأر ارلا ةيحان و ريعبلا سار طوال

 بازفلا انه دوعسمم» تثبا لوقو“ انم يش لكرا تدلجوا

 | ةريعب ل امجلاو

 .دبف |اوةقرت تالت ردا ف لا لا

 اة ُةدعو ةدجو ةفظلتسا 6 . عشت نال الف تطلتو يعي رار باع نينموملا ة 3 قيرط طاطا

 <يشلاو * هيسئنب هيف ةلخدا ةقانلأ ء ءايب ىق ةبيضقر بحبلاوأ

 وف اندلاع 2 اللضالا ن 0 تطاو للا + ةقصلا | هبنج

 ٌ ردص٠ ترانا بدا كالا درا انو كرددص

 . ناعم ةعبرا ىلع قلطت يثو ٠ ةنمثعسا ليقو تنطل
 ةبيرخلا ل اكشالا لوبق ةلوهس يا ماونلا ةقز لوألا
 || لوبق فلنا را لاو بلش نا نال
 أأرثانلا ةيرتماهسلاخلإو . دج ةريغص دازجا ىلا للقب
 أ لكيت ةفاثكلا لأ اهلباقيو . ةيفافشلا عبارل او: قالا نع

 ا دوح نيا نسا رس تقلا ف كلذ
 أةعالطلا ىلا دبعلا بري يذلا لعفلا وه لوقو ةمصعل او

 جرارطضالا ىلا يدوي ال ثيحي ةيصحملا ن فاقت

 ءريغو ماعطلا نمريسبلا وي اكمسا فلعل لما .فاظلا |
 يع ومغلا لي لوقو . اًضيا فاطلاأ جان

 | ةرذعلا شارف يف" :لفطلا تحت لعجت عمشموا دبل نم ةئه

 ا قنالاو مطللا وذ عطل الا: تاعّطل ج لوبلإو

500 0 
 سيب درد ةامطل ريع

 قلبا اراظن اهنم نسحا

 تبهذ يا ٠ ةنانسا تعطلت يذلا لبالا نم عطأنلاو

 امره
 ىلاعت هللاو ٠ نفر اللقا هلو هب فآطل

 فطلب هدارم هي ١ لصواو هب قفر ديعلابو دبعلل

 رعصةقاطكواضإا نطل كلل هئلا نلت 0
 لجرلا لاوس فطلو ةفيطلو ف فنكو ضخ ُدضّقدوا

 فلو . فلا مسالإو . هب فيطلو هن .ةصغو قو

 ينانيلا ركل بانا انو
 سس مدلق ن ناريجلا فلعل يذب

 + فيطالملا ٌناَطْللا + ناريجلا نم فيطألاب دأرآ
 ايسكتزووو ضامللاود وذ فيطللا يدا ةنطللا
 ةانعم يسجل ءامسالا قم يطل ٠ هانطأو كاّلعل

 | ىفرب ممل عفانملا لاصياب هفلخملا نادال
 ايانخي ملاعلا وا . لاعفالا تافص نم نوكيف فّلعأو
 كقيلطلل]راث تانلا كاف نم نوكيف |هتئاق ذو رولا
 هابطالا لاقو ٠ هيدا نقولاع مالكلا نم
 لعف غمار 2000 ناش نمل اند فيطللا

 فيثكلا هلباتيو . ينيصرانلاكويف ةّيزيرغلا ةرارحا
 امظيلغلإو قيقر مد ةنم داوتيام ءاذغلا نمو . عرتلاك

 اًنيطل ةلعج ءيثلا فّطل#ةلافجن هيف نكي للف ةظفل قر

 يئات هل اًوس لجرلا فطلإو.هب فرو راب ةفطالم ةفطالوأ
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 اهل ناك اذا ةتكتلإ يي



 اماعل سطل
 ملو ريغلا هالاب يقسو ين علا ةنصلا يا ءيشلا ىلا «يشلا, مهل لوقت
 رفحا ةأمح سطعالا كرت 1 كلذ

 نطالتو:. اهب , علتا سعال أنعم ةديبعوبا لاق ةلالدلا قدح (يواو) ا. 2000

 تاركا كل ااظييلخلا لوعملا سالما + مالت جيملا 1 نمل الا الي طار صرالاب اطل ظ
 نساطلملا سلو. .سيطالم ج ىونلا هب قدير جوا أةئاطاللا + ربظلاب صاخ وا ةيرض اصعلابه اطلوأ

 سطآلم ج يوكل الاوساط تسوده دكااوعأ

 انا 1 )| هودي يرض مطلي ةطللل فعمل نال + ةطاللا هت لاقي . قاحسلا جاجنلا ن
 ةماعلا مالك نم.اهو ..يديالاب وبر ياطط ل بلطا ٠ ةاطلملاو لعأملا 0 انا

 اك . ةرتس هلظوا ب ةمرل اظل لمي رالابأللا شدا نيب مير كل ءلحل ةئطاب ةئطا ا
 . ةفصلا ِهب <يثلإو . ةقلغا بابلإو .ةن كو هاوطربخلا ةامز نك , عطل ب لما ضيرع |

 ةدقزلا اهبن ذب ةقانلإو 0 ا . دسف وغلا تلو. ها
 يرهوجلا يفو.وذعلا دنعاهيذخن نيب ةتلعجوا اهنايحب ضعبو .ممدياب اوبراضت مونلإو . مطالت جوملاةيطالت |

 لااقيا!+ ةّقح طلي ترا لعةلمح وا ةناعاويلع ةظَآو . عماجلا ثطالألا تلات اناا ليج ةماعلا |
 يش "ا جملا طلو .وططل لع رمت كلاب ياطسسل ابو 1000 م |

 تأعاذ ضايلا اهدا دقلو نيل برضوا وتكنطبب ةبرضاوطل هيلي هولا ا
 0 با حلا + ضرالا ب برص .ت نالنب ب و .ربظلا ىل أ

 هربقو ٠ ةلج ,نالف قجو.. مع ازللالعاظلا را ةل قبب لطم تعاد اكو ردصم |

 ٌدتشا#رالفو . قحلا نم عَ 0 ضرالاب ةقزلا | شب اًنالفو . ةنّول (نطأ ةيطلب هريغو دادملاب هلا أ
 اولاق .اهرو . هد ُهَّنِح طصلتو .ةموصتإاو رمالا يف |(ةاندا يا رافلاب حابصملا عل لوغت تلازم دان ١
 !ولدباف تاءاطش ثالث عاما اهركممال نس وطلتو .ةغلابلل درتش ةيطل ىنعب ةّطل# «لهتشاف اهنم |
 92 جادا نم |ولاق ام ةريخالا ءاطلا نم نم دعاصتت ةوغر وهو نيدّأولل ماعط خاطللا# «ثّولت ||

  تلطكل :الاامااما ؛ حلت طاطا كسملاب طنلاو ريسيلاوردصم 10011 يرصادا شيد |
 ”طال لاقي :ثييفإو لعاف مسا طاللاد*هرتس <يشلإو |. باعلان فلل ءامسلا يف لاقي. ءيش : لكنمليلفلا |
 لعاب ينرمي فرع طااوللا + كبخحم تبيبخ يا لملم وجل وار 1 اًريسي ياربخ نمانطلا تعمسو.ةنم ليلق ين يل

 ءاطعلا نعقرتاسلاةنسلا م اطنك طاصأو بنا للسلا للا ب تاتطأ ج ىجحالا طلاب لك رذ رذقلا |

 لظنحا للا ا ملتل). لادصملب امللا ع نعام يشل هب هلي امخّوطتلا# قمجالا |

 اثات وا نانسالا طونس ططمألا * :طاكمل جويا 0 ينركذتس رطا

 "املا لا+ةفخاللا ةطيطللاوةطللا# ؛قحلا يرغلا عنمو ة:نطاخشسلاا تيك لك رعاو وت <يخلا سطل

 . اطوصا تيقبو تلح وا ةنانسا تطقس نرم . انيافشمك دززوب ميو زيكا لاو نوب ايرهاطأ |
 ' اسئل لا نم جورج: طاطلا و: يشل طامإو ةتطو «يشلإو . هب ةامر هريغو رجابو , ةطئاتالفوأ/

 يداولا ةفاحو ىيرلا دي وارزبلا ىحرو ةيناجرإ _رعافلا لاق. لا لاق .ه عن ةطالم' مظالم اةيدعأ|

| / 
' 

 الك



 صصل

 تصل

 ةلازه هب قزل بصل بّصلي مخلب دلجلا بي

 .يفالي

 يداولا قيضموا بعشلا نءعسوإو او بهللا نم يضا
 |تلسلا' تم برض بصللاو + بوضأو باسل
 الوولو لافيو . قالخالا رسعلا ليخبل |وا

 |دغلا يف بدني يا باّصأم فيس # ايش يطعي قاكيأ

 قرض يا .بصتلم قيرطو .اًريثكأ
 ابك ادبالا ىلع غصللا ثملقيو تصللا بعسل

 دبع نيرييزلا لاق ٠ وصل ج تسط سطل لافي

 بلطلا |
 رنا دعب كح دسفإو ظ

 راصلجرلا صصلتو . ةصصر يف ةغل اصيصلت ن :اينبلا
 قزتلاوب هيشلا ضتلاو ٠ صوضللا قالخاب قلتو اضل
 يو صاصلاو صوصل ج قراسلا ثأكاو ْنمَلْلا هب
 كزاقتوردضملا ندصللا < صتاخلا تاصآ جةصل |

 :و هروز كلا سرفلا يفرم ةرادتو يكمل
 بياعم ناو 5 بياعم 0 0 ا
| 

 برافت

 ملا 7 7 ف 2 7 اي

 ليقا ام. مغلا نمو ةقيضلا هاما لو صلألا كيل
 ال نيذخلا ةقزتلللا ةارملاونخالا ربدإو اهتنرق دش!

 |ناداكي نييكمملا براقتملا صلال »< اههيب ةجرف

 1 و

 عيصالا يف مالم .ياط اا
 |جةبصال ىفنالإو لعاف مسا بصاللا * قلق ٌدَض

 أ ةتيبغلا رابالا ةرعر ينكر ع يف بصاوللإو

 أفصاللا 0000 ذل فصلي ةدلج صلو :قرب | لبجلا هس ريغصلا بعشلا بصللا * رعنلا ة ةديعبلا

 انما ءاقراس يااّصلن ناكةيصْؤصأ اوةييصْوصلو اًصاصآو

 كي.
9 
|| 

| ْ 
 ٠ اهني ةجرف ال ناعقزتلمأ ٠ ةرينك ي هم ضراو |

 نجع معلا ىلع سبي اغوصا غصلي دلجا غّصل

 افيصل هىغلإو ٠ نصر يب ادع للا فعرض

 ا
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 راسم عضوه. ماطتكف اصل + دينإلاو لعاف مسا

 0 كي

 ال ض فاضلإ ناك

 | نم فرصني ال ام ىرجم هيرجيو ةبرعي مهضعبوأ

 ةقرو كيرالا انو ذا او عتضال) ككضللا ع ءايسالا

 || هيف. قررا ركز نشخإو قداو لمحا ناسلهق دوك

 هجولا هب هب ٌتلحو علل اذا بحش وذ لصا ةلوا ىضأيب

 ةَفصل ةدحاولا رتل نم سنجو دج هرج

 ظ
| 

 اقر 8 انيق وما م جلب ىلا الإ تيما اك
 | بركوب ىيتلاو .ةكرال ةنصل نب هنرال ةةنمالم ةنطال لاديإلا لع صرصللاز رمألا_رصل

 | يضلوم 30 وصلا .هرقع عقاب را هريسب ةثلغا بابلو رتس ف ةلصناّصاةلعلا
 لع صلي ام قومصللا » . يبجي يا ييصإو ينصليو [صصل نصل -نرالف صلو: .ةقرطارتلالاو هع

 أأاذا 4 ةقرخما ىلع قلطأ مماودلا نيم حرجا
 ْ لوعقم مس صل + 3 وضعلا لع تدشا
 00 ةأرملاو قصلملا توم ةقضلملا#ةعدلاو

 ا 2 ةصلصل «يغلا صلصل
 أ|| ديلا ضنا (خيوإو ) اوصاوصلي هيلا اصلو ُءآّصل

 ْ اهخذق ةآرملاو . ٍةبيرلا
 |( ىمل ىصلي صلو اصل يصلي هيلا ىصل

 | ىه ىلاقي . يصخلل عابتا ةومللا ++ يواولا اصل ىنعب د
 يوصل خوصتب ةوصخ

 رزاكم لكن م دّرطم يا ١ ضل لجر + ضضل

 || تاننل الأ نمرثكا ةضاضا ٌضالضللا َضلضل

 1 دا ضالضأ ليلد * ًالاغو انيمي

 |. ماو هيلع فتع اًمنضل ةميضلب ةمتفل_
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 ودل ' ين
 ام يا قدص ناسل يف لعجإو ءارعشلا ةروس' نمأ لكش لع نوكتل اهالعا ققدواهردص طرخ لعنلإو

 يفاسل نم ةدقع للحإو هط ةروس يف ةلوقو ٠ هب دحوي تلي لجرلا يم
 : اهسفن ةحراجلا الةحر اجاب ةئافلا ةيفطنلا ةونلا ه؛ دارملا| «يشلا نسل * ةغالبلإو ةحاصنلا يف انتوا عصف انّسلا||

 ل لئاكلا ناشتالا وع ةيئرشلا كل وما نادل ةدشالم انالغ: سالو( ةزاسللا_فرطكةفرظ ل عج
 انا ان (عراسلو ٠ تاقيرعت . لكتملا مسالا ةيربظمب ةعلاسر ةنسلإو ٠ لادجلإو ةرواحلا يس ةيلغ يا ةفطان ظ
 . رورما رهإوظ نرسم هتيفيكوا هيشلا ةلاح لع لد ىلع ةيقليل ايا ةراعا ًاليصف اتالفو . ةايا ةغابا ةلوقو |

 أةعم رآتفي لف ٠ هلاح نع وب ربحي مالك ماقم ماق ةنأكف . هليصف ناسل هراعا ةناكاهيلجيف هيلع ردتف هتقان |
 نالفو . اذكب لاحم ناسل تفطن نولوقي . مالكىلا يل غلب أ يا انكو انك انالف يل نيسلاو اتالف يئسلآو

ٍ 

 -_-آ

 برعلا تزاسلو : ومالكو هتججت يا قا ناسلب قطني راو :نكذ اك ةبحاض ةئسلا ٌليصفلا نسلتو .اًنالفأ
 اذ هيبرعلا ةخللانتميف لوطم باتكو ممالكو مخل لولا ةلا يا لولا ناسلا + ةعلعش يا ةناسل عفترا |

 نالف لاقي ٠ باتنملا عداخلا نيدّلوملا دنع نيناسإلا| ذفني وخر مل نم بكرم ناويحلا ف هي ةجراج وهو

 رو ةتس ةيناسللا فورحتا  نيتاسلو نيهجو وذ قوذلا ةلا ١ نرااسنالا يف وهو لضعو قورع ِهيف
 رمالكلا نيل ++ ٌةبشع ناّسللا + ض ص نش سزأ ىا علبلإو قوذلا ةل1تاناويحلا رئاس يفو قطنلإوأ|

 ةاضفالا هب عقب ام ةيفوصلا دنعو ٠ ناسللإو ةغللإو | ةنسلا جرتكاريكذنلإو تنّويو ركَذي . ءانغاا لوانت
 | . مهل ىلاعت هباطخ دنع نيفراعلا ناذال هيللالا ثنّوم ةغللا اًضيا نال ٠ تاناساو ل لال
 ةفرطل مج ام نيمللإو ٠ ةحاصفلا نسَللإو ٠ ثافير عن | صفر ةريصف ةناسل ل اقيف ظفل ةنا رابتعابرّكَذي دقو
 نو ج غيلب عجصف يا نسل لجرو. ناسللا فرطك .ةلاس .رلا اًضيا نآسللإو . عيصف ةقطن وا ةريصف ةدخل ل

 تلف , نرسل جا دانس نقنالاو عيلبلا يضقلا سا |ةتفابت.لهتما نابتلو :.اممغ ملكتملا ىفلا تاّسلو

 ظ
 ظ

 تييلا باب ىلع لكي ر جت !نسْللاو . ةّيلخلا كبالازل ناغلإ . ضاوكاك بح رهزلا رفدا قرولا ضارع
 فرانس قرط ليف انلم ىتنلل اول عبصللا ىو يذلا | داوسلا ىلا نشخ قرولا ظيلغ يعيب تسبن رونلا
 ادا قرط ابد اع لاعلا ةمدسل او :ا(عزالنللا | ةلسؤا تي :قاقذ وعود قلوس إو كليغزمإ ةقالبو

 : نيبدقلا ةّسلم ةأرما كلذكو.ناسللا ةئيبك | ريفاصعلا ناسلو .ٌيدروزالر هز ةبق ضيب طفن ههجو
 اتكيت اطعم املالل | بدة رالف تاه لكلا نانو ناعما أر
 اًيدش لكآ(ةيوإو) [وسل وسلب لجرلا اسل |ناسلو . ةكبشتم بّسش ىذ ضدبا لصإو بهصا
 شاملاو قالا غلا + ٌةدرط ال همي ةشل ْ ريشانملا نانساكف ارطالا ديدح ةقرو تابن عبملا

 معزفل ددرتلا رثكا ةثلثل لجرلا شلثل ريثكتابن لمتلا ناسلو .ةدحوةرارم هيف نشخ دعج
 لجر * عضوم دعب عضوم هس ةقاشحا تبرطضإو ناسلو . ةنوشخ هيف قاروالا ليوط عبر عورفلا د
 ءاشحالا تزطضم يا شال اج :قراسللا لكش لعاهم لكشتي اموا اهلعشرانلا |
 ةاشال + ةعفر دعب مخ (ةيوإو ) وشل وشلي شل | نازيملا ناسلو .كمسل | نم برضو هديز ريل اناسلوأ |

 راصف مدعلا ىلا ةريضو ةلض اًيشالت ىشالتف ةأشالمأ دنع ناسللإو . ناسللا هبشن هبق هي ةنه يو ةنيذعأ

 لوفت ةماعلإو .«يث ال نم ناتتوحنم اهو كلذك | رجل ١ يف لخاد ةلهس ضر١ نم فرح تييفارغجلا|
 2 ةاقولا بيراقو ةعمهتلحنا يا ضيّملا «لوثالت | ولوق يف ق دصلا نانملو ٠ ضيا فئالا هل لاغيوأ|
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 . للا دمت ويقتل ىلع ملاعلا داسنك رمزالل| فالخأ||

 ءيثلا نوك يف ةفلظملا ةمزالملاو . قافتالا ضراكماب

 كلا موزللاب ىمسملا وه 0 هيثلإو رخال اًيضتقم
 عولطل :رابنوبلا ذرخركمزاللاب :يتسلا وها واللا

 راها دوعن ائنس نيل علطول ١
 .ةمزال راهتلإو رموزام سمشلا عولطو
 يل جراج ةييرجتلمل امهقن طرأ 0 ةيجيراخملا

 ةمزاللإو

 6 ثِس موزلملا رّؤصت تبث : نك يا رمالا سفنهيف |
 ادراك دوك ناماكورلرلل

 0 ةيس نييننالا ةيهام تبن انك ةناف تينثالل ظ

 ينلا وك ةنهذلا ةمزالمإو .ديف ةيجوز تبثأ|
 با نحذلا ةيبارخل) يسم

 رصبلا روصتك هيف مزاللارؤصن تب نعد مورللا

 روض ةيذ نوال يف ىل اروصت تب الك ةناف ىجلل

 قديح اهطاسوا ده ناعبشخ مرو .هيفرطيلا
 بتكلا يدّلجيو نيرابالإو ةلقايصلا:عم نوكت اهوُكو
 مالم جاضيا ةمّرلم اه لاقيو ٠ مديغوأ|

 الا نونولي | اونزلو اول نونزلي مينا 3
 ترجو م+ تقاض ىتح ءاقتسالل رثبلا لع اوبحازت
 نّرللا * ونزل ىنعمي موفلا نزالت * دي

 ترسو ..اويض. يا ةنؤل 3 ةدشلإو

 و| ةديدشلا ةنسلا ةئرللا : هيلع حدزم يا ل

 |ةئرلو ةن ةّزلو ةنّرأ ةليلو . "نأ ج قيضلاو ةثدلإو ةقيضلا |

 بكل يدش نامزلا نم نزلألا# ةدراب و ١ةقيض يا[

 هيلع حدزم يورك بيرشمو ا
 0 ةبسلت اهرغو يمال ا

 ا لا ا
 ىلع السراء اه رغوة يح هيما وتل وشم

 اًنيغ ياايوسلر .ابؤسل كرتاش# ةقخدلفا
 الوددنلاو وط ا ةضنالا لب اقييأ ج جرطيث كيلا ا

 <يتلاو .:اهانا 1 دل ةوسلا| ١ ةئمرزل ا يكل

 امايا.ةتمتلا امو :ُهايا ةمزلا قيرطلا انالفو
 ةيلظ <يثلا مسلعسإو ٠ ا

 ” نجا

 5-77 هيج رفازإ ع روصت لفعل نكي امايداملا ةزالاإو .ننجأ الجال ظ
 كيناسل ج كيتسللاب ةيذحالا ن

 أاهدسلي :اهيشلور انك امديسي هما للملا اديب
 لصلاة لالا . هلك اهعرض يفام عضر اً
 ا دسللا رينك يا دسم ليصف * ةقعل ةقح

 ْ :ةبهللل ةعمتلاو لكيم قارا ادام نها
 أ اساسلا ضرالا تسلا +:اهف مدت ةةفتن ًالكلا ةّبادلاو

 | تنكتتسا ام لقيلا نم ساّسللا # تسلا ىنعب ظ : ا

 ا قانحما نول يسن

 مح
 .ةيرسبح ج7

 و .منل اب غدللاوربالا تاوذل سلا و ا يبو

ٌ 
 ا
| 

 ا

 ا

ٌْ 
 | ىق

 ءاابرتعوا ةيح ةعسلاة#بهذ ضرالا 0 0 [

 | ةصارالا تن ,مضي ةَمسللا + ىرغا سانلا نيب عسلاو

 ا قوقشلا عوسللاو .كرافلا ة ةارملا عوسللا#وناسلب س انلل

 1 ملا 5115 نومنملا ةعائنا كالا لف هدرثم| بتل

 ةغلابلل هاتلإو ٠ . حربيال يذلا
 لآ دبر لب ىرأ اًقرسل قس وبن

 لا تفل ا اعط ع5 قير كفيلا
 0 يازلإو داصلاو اقطع هبنجةتّكر تقصتلا اذا

 يقسو ه+ قصتلا وب ق ةستلاو -ةقزلا هب ةقسلا »+ لكلا

 ا عدلا ىسلملا + + ينجي يأ٠ معلا يسلب

61 

00 

 +عولطتملا و رمانشلا سلسل و سالإلا نمل

 اماما + ئسوللا بابثلا نمو لشتللا مَنْ

 قاذ ام. يا .اًماسَل مآ امو: :ياذا انه انآ عليي

 ةييلر النعال اعاد كيسا ملي لجرلا عارال#

 .هوسلاب ةركذو هناسلب ذخا امس سلب اًمالف نسم ا
 شرت اهئامل لوانت ةيراجتإو :ةنسالللا يف ةبلغ ايزو

452 



 ل

 ىهف ةقنتعا انالف مزتلإو ٠ 0 وراق هلع ةبجوأ 1

 07 ةبمكلا نبي ال لاقي د ةئماو * مزز ةلم كاذوةمزنلم

 للا ةنومضي ي٠٠ ٠ ةنوفنتعإ س انلا ت ا هل

 اههضيا اهريغو رشعلاوةيرنل | نالف تلو ثرو دصأ
 مزلتساو قفاز اهو وعلا ةيذيإدا ناعم لل

 قرفو ٠ لعاف مسا مزاللا * هاضتقإو اًمز 0 يثلا

 لع هلع اهدحا ن اء يثلا مزالو ء يثلا نم مزاللا نوب

 ءيشلا مزالب داري دقو ٠ ينانلا فالف لوالا ينرخالا||

 انه يغ ل ' هب لاع ضيا ريل نوكرتاب ل ماعلا هلا طا

|] | 

! 

 ةرعرشك لاق

 هلهال قاف ان اذلا تردالف

 مزال ةبرضب ىولبلا ةدغالو
 0 3 0 1 5 دنع 0

 عنتب ام العلا 0 31 مال 010
 زكي يذلاوه نيبلا مزاللاو .ءيشلا نع هكاكتنا

 اهلي رداع جوان قله فوق
 انك نيننالا نوككو ةعيرالل نمد وا 05 ماسقنالاك

 زمزجت رعي لوغكلا رعب نيبلا اريحلا راللإو“ فحاؤلل

 ىلا اىهنيب 1 ب نهرذلا

 فدو كلنا ا رقت درج ناف ثشلا نيتئافلل ف كانلأ

 اب نهذلا مزج يف ينكي ال نييتئاقلل ايإوزلا يواسن
 طسو ىلا جاتحي لب نييمئانلل 0 اوزلا يواستم تلذللا

 كا عنتمي ام ةّيهاملا مزالو . وس دنا ناهربلا وهو

 نرعرظنلا عطق عم يف يح هوياوساللا ع

 :لناسالا رقع يزل ان كال لكبي كعوارعلا
 .ء ضر اع عم ةيهاملا نع ةكاكفنا عنتجام دوجولا

 ا

 مزالو

 يف يف ثيح نم ةيعنملا نع ةكاكفنا نكيو صوصخم
 مزلعسي ام نايبلا لها دنع مزاللاو ..ئشبكلل داوسلاك
 مزلتسملا داجللا لوظكموزلمهيشلا كلذورخآ اًنبش

124517 

 !اياوزلا يواستك سو

 0 يناعملال ها كغ عربا ةدئاف ةمزالو ٠ ةمانلال وطل

2 

 كتكدر
 0 اولا نَنِعو .: مزاللا كنت وم ةمراللا + كوخا
 عاطل ايو ينعيكمالكلا طسو يف اًوْشحرَكدت كاوا

 ا لان ةمزال راطتكر مازن + مزاول جاّرِج م

 00 رارللاو كةهز الي ٠ مارل ةب رضو از

 ملا + لصبفلاو اًدج مزالأإو باسحتإو توملإو مل
 ال ايش راب ادا يا جتنف "مب ةَمَرَل لجر * * لصيفلا
 ةمزالملاب ىوسيو ةرظانملا لها دنع مويزللا + ةقرافي

 رخا 1 محل ايضتقم حلا نوكوه مازلتسالإو مازتلالاو

 2و دع ىفتتملا دجو يضتنملا دجو اذا نوكي ناب

 ةقفحت جراخلا يف سما قذحت نم مزلي ثيحي ةنوكوا

 راهنلا دوجوكن هذلا لافتنا كلذ نم مزلي الو ةبف

 ثيحب ةنوكرا يحراخما موزللاب ىهسيو سمثل | عولطل
 قمت هيف هرؤصت .نهذلا يف ىمسُملا رّوصت نم مزاي
 حوزللاب ىهسيو نيننالل ةّيجوزلاكويلا ةنم ل اقتنالا يق

 كاكفنالا عانتما نع ةرابع نبيقطنملا ددعو .ّيهذلا
 مزال وسي ءينلا نع ةكاكفنا عنتجامو ٠ ءيشلا نعأ

 1 نع ةرابع نييلوصالا دنعو . اموزلم هيثلا كلذو

 ال اهي موزلو ٠ ةيفق كمال كار فارصتلا روك

 ةو تاتعإلا تبيعي ديلا دنع مزليا
 ري دقن ىلع ةيضق قدصب اهيف كح ام ةّيموُرللا نيعلا

 اا لريال قلن اة ماب ةقالغل ىرخا
 ا! الؤوا كانغإلا تربيضيدبلا فعو مورالا ةرظانملا ن

 كحاضلا ىلع ناسنالا ةلالدكةنع جراخ لع ظفللا
 مر

 ءظنللا هل عوضوملا ىنعلل مزال جراخلا نرال وب يس
 2 ريرح لا هب كو. قناعملاو لعاف منا ملا

 تابرا دنع زال .فرصني الاع يعرقل نة خ

 كاكقنا عانتما ةغل قت اب كوعبلاقرخ هال

 ايضتنم محلا نوك احالطصإو ءيثلا نع ءثلا

 | يفهمني عقوول ثيحي محلا نا ىنعم 4-
 أيفرانلل ناخدلاكاّيرورض ةاضنقا رخآ كح عوقو
 ةيلفملااةمراللإو؟ ليللا فس ناحدللارانلإو رابتلا

 !ضيبالل ضاييلاك( زاللا فالخروصن دن لثعلل نكمل اذه و

 باب .يف يف مدقن دق



 قنا
 م

 كك رولا 0 9 م ١ دل

 1 مادا ذوو نع "يااا او

 جور هب امجزللا» + يزاجم ىنعملا اذهو ٠ ةفعو قني

 9 . 9 مجرامدل مق زل مل كلا ناولحلا نعو

 ةجزلو 00000 هيج زال هلارخا# قفا“

 ةناكم حربيال م زالم يا٠ ةحي زلو

 يم ا ٌئدروزاللاو ,ددوزاللا

 هيغلاو.ةفصلإوهَدشاَراَرلو اًررلوازل هرايديغلا ٍِق

 |و ٠ اوفياضتو |وعمتجا موفلإو:. ةمزل ءيغلاب
 إلا ضعبو ٠ :ةنط حالا راد هب ةمزلا

 هاو ولم ةنلغ لا هللا هز زل“ يما هبلعرلا

 ءينلا ٌرلإو .ةمصاخلا يف ةمزالوةفضال اًراَرلو ةّرالم
 نب ستر وال دع َ ازالا هيمو

 2 زازلو كلهم ديفم

 نيزر تنز وذ نازل ىلع
 انيس انوزاقلا اكلك ةموصتم ا دي دش يا

 :قيصللارلإو . عابتا ركزكو ٠ نيفرزلاو ردصمُرألا
 ل ةبشخوردصم ززللإو .ةقيصا يا رش ٌرِلوه لاقي

 :عابتا ٌروزلزوج# : قيض يازِرلشيعو ٠ بالا اهب

 يارش زيزل تهل روزلا قوف للا عمت ذر

 رئازللإو . ريازل جرترللا تّنوم ةريزللا + ةقيصل
 جريازللا نع ناب ىقفرم يذءزجازلا لاق اطيل
 00 ةموضغماةياقش يلا ازا . لجرأ

 ٠ ري ا رما الو يور لاقأا

 ديدشلا قلما عمججما رتل 0

 يناعملا ينابو موزالاو توبنلاّرللا لصإو :
 و

 بدجماب ةيرلا:تقزلو - ىصل قول قري قل
 ب اطال ءينلا 3 + . باتت

8 

 ||| قبي امةق ةازإلا#_نصاخ رج نم ذوي ةاود ماخرلا قار

 ؛ ٠ ةبوطرلا ف كك

 و

 5 أود قؤرللا + قصنلا هب 9 للا ةقزلاو

 3 ٠ قزال ردصم قازالا * ا ىتح ةمزلي حرج ٠

 | تلي اودو قالا بهذلا ف ةازأو ٠ . هيثلا هب قّراي

 غض 0 "ايدو ثار ن ناب ةيايغرا ننأو

 لخف ىّن ساخن نوواه هس نايبضلا|ذ

 ا ل قازلو٠ ه1 3 1 ٍهراجتزو

 ثم .

 ||وتللا دس“ كعامل انياب وجو لادقالشرف
 ||| + ىنرلفلا فالخ نقاردلا 0 و يرحل نو اكل

 || ةبوطر يا قير د همالك يف ل

 || . يبحي يل ٠ يتزلبو قل 00 ىضِلا قّزِللا

 ا الحمل لع لي اليشو ةّرملا 0 + ىَوَللا 0
|| 

 ةدلوم مما نمعجولا

|| 

|| 

 ا | نينارححا ددع للا نم ةقزللإو:
 | أ قّرل نولوقيف5 لاف اهتم لدووئيي مثو. راّوشلا فالنخا

 ّْ اقؤزتلا * زاوشلا ازاي وهوا نيم ١١ يا رعاشلا لوقيف صخزارلو» .ةموصخلاةدشوّدشي يابابلا

 لاقي: قيصللا قيِرللا + روك كل دلل قوزاللا

 |رطملا ةعيص تبني ام هاقيَرللا + ينجي يا يروه

 اىرتلا + ع قئوللاب تاكل هيمستو ٠ . ةراجحلا لوصا فاد

 ظ قيئرلا الو ٌمَْملب ننيل ةّيشلاا
 || تامافا 50 || انو ومحلات ك0

 ا 007 كو
 ا امور امل ملي ءيشلا مزل

 ّ دس 0 2 ماقول كيف اال

 | اميل ةيجوزلا عطق وهو ةنكح بجو قالطلإو
 ْ ا ةعم مادو هب أس مرغلابو مرغلا ان

 أةنع اشن يل٠ اذك نع اذكمزلو ٠ هريغ هس دجوي مل مو

 ١ م عزلتسي هلوصح نوكدارب الو. ةنم لصحوا ين
 7 اداةنرالما زال دية 10 امر <يغل | مزلو

 ةمّزل

 لاما اًنتالفو .ةماداو ةتبثا< «يثلا مزلإو .ةمزأ ىنعم

 .اهبلا رو هيلعاهبجوااهبوةريغو لمعلإو
 ء

 ةمزتلاو

 ٠ يا. ةيزتلاف ريو لمعلاو لاما ةمزلاو .ةمزالوعبأ |
15١ 



 ان ل اللا تكاد | ايجي تقرتحا هاا

 يا هعذاول نم هللاب ذوعن لافي ٠ عذاوَل ج عذاللا|
 لجرو . ةغلابلل ل اسف عادلا وب عذلي يذلا همالكنمأ

 - ال 2< 50 ارسل

 يعذوللإو عّدؤوللا * دعولل فالخم يا عاّنَل عاّنم
 نسللإو داّفلا ديدحلانهذلا فيرظلا يكذلا فيفختا

 جرل

 ٠ ليذه ونب مو راو بصنلا ينلاح يف نيذالإو عفرلا
 ميل لوق ةنمو

 احايصلا اوخح نوذلا نحن

 ادايلم هراغ ل بعلا روي

 تبث اذاف . ديدغتلإو جتل اباًيَدْللا يذلا ريغصنو

 «ةرظخ دقوتو هْئاكَد نم رانلاب عّذلب ةناك عيصفل ١

 2عاذؤلو عدول لجر لافي
 خيا قذال اهيلا ةبسنلاو ماشلاب كلب ةّيقِذآللا - قذل

1 

 .َنوُذللاو نايدللا تلف فل الا تفذحةتعجو ارّصملا
 ثابت ِناْلا لوقت ثمل لعفت اذكهو

 ةلبإو ..ةالم دانالاو ٠ هاطعأ امّرل هارلي هازل
 هات لاقي . ةئدلو هما ةتارلو .. اهتيعر نسحا|

 هلبإو ٠ ءاطعا ةترطت هازل + ةتدلو اميا .وب تآزل امأ عيرسلا ذلثَللا + اًدلْدَل ناك ةذلذل لجرلا َدلذل
 ا نااار, تورك اولاد اءاعيعر نسا بئيذلإو هلع يف فينخا

 >» 1 ا : 2 5 - 5

 التما اًررلت ضوحا ازلتو . اهعبشا | ناكملاب مذلو ٠ ةمنلو ةبمحا امذل ة.ذلي ةمذل

 لوهجلا لعوب منلأ و ةمزلا نالقب اًنالف ملا + ةمرل
 0 0 و 200 3 2

7 
 هعمف

| 

 . قصل هيو ٠ دعشإو تبث اًيؤزل بّزلي هيغلا بزل

 بزاو.ةتبسلاب ل ة,زاتاتالف برقعلاو.تبدج ةنسلاو ا

 ايْرل بزلي هينلإ بزلو.بلصو قرل ابرك بلي نيطلا
 + بلصو قزل نيطلإو ٠ ضعب يف ةضعب لخد اب وزو | رعشب قلعتت ةبوطر ُناَّنللإِو نَداللا - نذل

 يا بزال ةيرض رمالا راصو .لعاف مسا بزاللا| سوتسقوا سوسْلقِب فرعي ابن تعراذا اهأجلو ىزعملا
 ةغبانلا لاق . مزال نم مصتفاوهو .اتباث امزالا كلذ قرو ٌّلطلا كلذ طلاخبو ةوادن اهبلع عقي

 امنع ذخا ويلعتو ىرحملارعش اهب جكوت اذاق تابنل
 نذاللا ناكو

 ُهدعب رش الريخلا نوبسحيالو

 بزال 2 صورشلا 0

 لعو .اديايش مزال يابزال ةبرض رمالا اذهل اقيوأ مسا يذلا * كلدس (ةزاي) مدلل هب يذل

 الو مزال اذه اميا.يبزال ةبرضب اذه ام طوق ركب يلا لمجاب فراعملا فصو ىلا وي لصوتيل غيص لوصوم

 ديلاب قزلي يأ بزال نيطو . لقموهو :بجاوب |يِذَلو يذللاو ئيذللإو دلال اضيا تاغل سمخ هيفو
 | ]لتلا برللاو « ىيملا ىترطلا:بّرللا+ هدايتشالا اَل]َر ناتللا ءاتقمو .. يت ل يف تركذو ىلا ةئاؤم
 هردصم بّرللإو . ةباَرِل جليلق يا .ةسرل يلاقي لطخالا لاق . اهدي دشعب ْناَنللإِو نونلا فذحي

 اذللا يّمع نا بيلكي بأ
 ال الغلا اككف و كولملا التق

 5 رعاشلا لوف ِهيلعو
 عذامد جنب تناح يذلا ناف

ِ « 

 ٍدلاخ ماي موقلا لك مونلا م
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 مسالإو . اهوحنو ديلاب قلعي ُكَدَوَدب نراكو عطتني | ةلاح يف نَوذْلا لوفي برعلا

 ج طحنلاو ةّدشلإو هيلا ةّيرللا  عابتا بزل ةبمَرَعو
- 20 - 2 

 أدج ليخي ا بازلملا»# يازلا نيحستب تابزلو بزل

 ىرعوبا دشنإو ٠ بيزالم جا درنملاكنونلا ف ذحييِدَلإو ْوِةَكالإءَنْووًاللإو ىلا ج

 تعقو ةحنن ام اذا نوحرفي ال

 هال داماك
 مو د دقو ططن اجؤزلو اجرا جزلي هيشلاجرل



 |نولوقيو لصتو عمصت يا ةبار لا ملت اهال مدل مرح ظ

 انتمرح يا ٠١ ةفلاحلا ديكوت !ودارا اذا َيمدَللا مدلل ظ

 مدام جاما نرحل كساشيد عم
 نم زيبشل ا ضعب ينو) ربح نم ةمادلؤ + ةوللا ةمدللا ||

 || بوثو . اما بونلا مِدَللا * ةنم فرط يأ ( ريخ ظ

 ضر خاضرملا مدلل ماديا # اذن : لضم عقر يأ ير

 ما . ميل ليتفلا قمحالا اضيا 7 ٠ ىوتلا هب

 حلا مايل
 ايمانك نراك ةؤدلو نادل دلي ولا ١

 هيلعو. . كك لجرلا ن كلا ل ةنيل هند
 مودل 3 هيوم ب اكلت

 دج ريغ ناكأم ماعطلا نم مضف متنب ندلل .ناو |
 دنعك لامزو ياكم * فرظ ندلو 0

 هدد ىلاتي دنع فالخم رضاها ىف الأ 00

 17 )ذك لاهةيسلواًرضاح ناك اذا ل

 ندل ةغل ةرشع ىدحا اهيفو ٠ اندنع نم يا لوسر انذل اند
 كدا ّمكذلو ريك ٌُنْدَلون دلو دلو دلو ظ

 . له ىنعمبادل عيسو ٠ . ىدلو د دل انتكادلو ظ
 لت ندل ع نااهدحا روما ة سجاد سد

 يف ”محبال انهو ةن دل نم تنجو ةياغ كال ل

 مسي ال ندل نا يناثلاو . ىدل

 هل

 مالكلا يف ةدع اهعوقوب

 ىَدَل فالخب كلذ لكاش امو ادمبلا اًربخ نوكتن ا لثم
 نذل نا ثلالإو . ديز اني دلو حن اهيف كلذ محيي ةناف

 اةندل نم تْنج وحن ريغك اهيف اذهو نب
 ىلا فاضت نّدل نا عبارلإو ٠ يم امك ىدل فالخب
 .ىدل يف عنتمم انهو ةنس تبغ نذلومن هلم

 ,فرظلا ٌرِجزاجنامز فرظلبقن دل تعقون /سماخإو
 دلو قود ندلوحنزبيمتل اىلع ةبصن زاجو ةفاضالاب مسيملا فرطب هيدو ونعيفل وا ةعذأ ريعبلا لاكن ن .

 امسا ىدلو . طتف ةفاضالاّآلا اهيف سيل ىدلو ظ
 ةنلا بلقتو فيرصتلاو قاقتشالا نم هل ًاظحال دماج
 يدل( ىلا لعرول ! ١ ىلا بلت اكريضلا عم هاي
 اسالصتا اذإو . هيب اذإو ٠ هيلعو ّيلعو هيلاو 21لاعب كيذا

 هدم اه درغم تاوبشلا ْدآلَلِإو ٠ مدل نوذخاي نيذلا

 | يفد لاني. ةباقؤلا مايل كلشنا ك1 م
 يدل ل انيغاهتماه ديزل لقو يع
 ١ 2 : 5 اضيفت

 ا ىدلا* نادلاف ا دل ني يدل

 سا ةبستخل اَنللر . يذلا يف ناعغلذللاو دلل
 ظ 58 اد يكل

 ||| ةبذالم بذالك ماقا [ب وذل بذلي ناكملاب بَل

 أ اويلع مما انالفو . ةعرج جذل هجّذلي هلا جذل
 أ ةلكسملا يف

 | دلو اَداَهل ( لع باب نم) دلي هيثلا هلّذل

 يل اوت خ فلول ةيذلو 051 دل ايه ابَحأ

 8 ىلا هدداو اي مولا ل ا

|| 

 نير ردصم 7 اذي ذل ُه

 أ( | ةعاشبلا ض
|| 

 1 |[ تح نم

 ةدعو ةدجو 100 هب

 باوضلا وا لالا ضيقن هللا * لأ
 ا هدا تافيرعنلا ينو تاّنل ج
 |دعووت :ااو قوذلا ةساح دنع والحلا معطك مئالم هنا

 || ةيضاملارومالإو ةيغولا ةّوقلا حولا روضحو رصبلا
 أ زارتحالل ةيتيحلا ديقو . اهرثرب قلت ةظفاحلا ةوفلا دنع
 9 سيل ةناف وتمام ثيح نماال الما كاردا نع
 ميدو عالم ةناف امل عفانلا 59 دلاك

 رفا ضيا ةّنللاو ٠ دره نأ يح نم ل
 ا نم دلما و ودل جرم هللا وذ يللا

 ءىثلا رانلاو.هلا اعْذَل هعّدلي ةبلق ةبسحلا عدل

 لكي هوو 2121 ايابل نال ةرعلو هيغل

 تل | تاكد هيارب نالف عّذلو ٠ :نويركرؤأ ةركر

 هن قارحالا ىلارانلا عارساكم باوصلإو ملا لا
 | مالغلإو . الابغو اني كننلا 1 لجرلا 0 3 ٍيَدْوْلا

 قرتحا لجرلا عذتلإو

 ١45 لاا



 مدل دال

 [رجحصوت ديلابةيرضاتالفو.ةل امن ةسدليةسدل | تلو كاهل 4 ذآ |
 ساريا كنخو ةنسرف لعنا ةريعب سّدل هب هب هامر ةطلو دليب ا 2 م 5

 سدللا + ك تابنلا اهيف علط نزال اكسل وا ٠ عاقرب دل وهف ٠ ةتموصخ ددش وا ةضخ ا ال هدي هن
 أسدل + سال ج نيمسل ١ سيدللا«رئانلار ايما انولفو ةغلابم دْوَدلو لصالا ىلع انياب ةيمسن

 ١ 1 ةظيال دي دعلا لجرلاج وللا ب قدي خضر جا .ةلع ادد اّذل دودللا دلو ٠ ةسيح ءيشلا نعأ |

 |بايقلا نم سّلملإو ٠ نيفاللج تألق دب يملا هاد: ثالوهف ف يش دحا ين بص دْوَدَلا اًالفو
 ظ كيج تلا كايؤب ك1 خب خت 20

 ىهف ةتعسل ادت اعد ةخدلت يعلو برتعلا ةتغدل اًديدلت هب دّدل + دلو هف ةتموصخ تّدتشا ( معو رصنأ|
 ااه اًضيا غيِدلو ةغودلم ة ةارملاو غيدلو خودلم ام للاخ ٠ عفد ةدالم ةنع دالو تاتو يا

 أخد تاغللا ضعب ينو . بانلاب ْعْدَللا ةيرهزالا اًداَدِلو ةدالم تالف ٌدالو . عفدا يا كنع هالك
 اعدل غّدلت ماه لكل ةعماج هع ةْعْدللا لافيو .برقعلا اًددلت لحرلا دّدلتو ٠ ُهّدل ىنعمب اًدادلا هّدلإ. . ةصاخأ||

 هيلعاهلسرا تبرتعا اًنالف غدلا + اهي عر راك :هغولو |: غلا يَدبِدَل نم ذوخاموهو ٠ الامثو ايم تلت ١
 ةصراقلا ةغاّدللا + دّدحْلا ةفرطو كوشلا غا انالاع عدلت لعبا دنا . تبلت ناككلا فو. اًدلبتم ريحت نالقوأ|

 | ركام . يدل ج عودا عيا < لاجرلا نم رمحا نبا لاق٠ دولا علتبا اًدادتلا
 | يذلا غَديملا + سانلاب عاقُو يا ةاغدلو ذل ءوقوأ هللا تددتلإو ياكفلا تبر " ||
 همالكب غدللا ةلعف انناكلل ورقلا ءاوفا تلبقأو ظ
 قزل اكدلو اك دل كذلب هب كدل اددللا يدنا ضر نيستا هزت غاز فعلا
 للا تايلكلا يفو...ةطل امْدَل ةمدلي مدل... |دنع ةنال ىقنعلا يديد نم ةلصا كو .ةموصخلا ةئغا|
 هلال ضع ءللإو تكلا ظسبب دخلا لع بررضلا| + دبحاص قنعب تنيمصفملا نم دجإو لكذخاي كذا

 أ ليقث هيب ةيخات الغ مدلو: :ايدلا ايكو نماطعمملاب مص عسسل مصخملا دؤدلل

 اةةيرضةلاازبخو ٠ 1 دعو ةيزاتوفلاوا . ةعقو عيسي منلا بس ذخأب عجول جرمفل ور ىدلا|

 أ . تماد ىلا هيلع تمل[ . ةعقر بونلا مّدل ِناَيِدَللإو .روكذملا ءاودلل د م

 ١ ”هعقر هبوث نالفو ٠ . عقرتسإو تاكانفوللاب دلتو و هايشو و يداولا ابناجو نين ذالا نود قنعلا انحتصأ|
 ال . برطضا لجرلا مدتلإو عجم الا كي كعإلاو هدأ ج دودللا ذخا ةنتوأ|

 دل ج لعاف مسا مداللا احل 8 اجردض كيرعا يذلا عنا معخلاو او لبالا نم  عدخالا ليوطلا لآل ا
 200 عاقرلا ماديا + محو مداخت | دَدلْألإو ٠ 5 0 ىلا غيزالا|

 عمجلاو درفملا هيف يوتيشي ردصم لصالا يف مادللا ليقأ دي دبل ددنلآريغصتو . روكذملا معقل للا ددنليلاوا

 #1711 يلة كالا دلي: يذلا م ملا .لجرفس هآنيب هولا نونلا هيف !ودازف دل آ ةلصا نال
 توصلاب سيلو ضرالاب عني ءيثل اوا رجا توصو | لادلا جتفب ددلتملاو. ءاصارملا كلبا

 عممت عبضلا لثم نوكلال هلو ثيدحملا يو .ديدشلا مسا دلو . دب يا ٌدلمالو لحم ةنع4 . ىلا |
 0 0 مد دق ا داّصتف جرخت حبذا 00707 نسل دو ديمي زف

 سس افاو . تابارنلا د ايس مرححاو دحام مدلل هف يقش دحأ يف 3دنللا ب ا

 اليكي
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 أر دما مخل ا + ماظللا ( باتكك ماخغل و ئا) باتككأ ودل نسما يللا اطسزؤولا
 ظ || ةيلهاجلا يف برا كولم تناكممم نبا يح مالالبو هب :رظإلا ةتفخاللاوةشؤخاللارةشخاللا تخل ٠ أ
 || كمس للا. .يدللارصن نب يدع نبورغ لآ هو ةيسراف٠ قيقدلا نه ظويخلاكءاعظ يو )آ
 ا ىلاغي .ةرتنا ملل م جصوكلا !ا لافي يرحب له١ روحخم نبع ىلارظن صن ةصن تاب ريعبلا صخل . 7
 او ير و معا قش ليغ يل .اطوح ام مرو اًضتل صقل ةنيع تصخلو ٠ ٠ ال ما مت اهيف |

 || سج لجن يل نمو هل لجورا :ناوكب كي رمالكلا صخل + : ايل لعالاونيع نذج ناكلعرلاو أ
 ||| تدق ةزوج او: نتنا انْ نت دراطو ةاقسلا ولت اريل طلو ٠ ةعصال# ذخاو مصلح < يشلاو“ :هخرشو

 أ! ةخلق ف ي 0 :ضاقلا 3 20006 هب أ لجرلاو | ةيارعا لاق“ هين ٌرهظف صل اذ, لذف لوهجلا لع

 || لص للا رادع نقجرجل 500 هلقلا لا تم يل ام املا ةديدش ةنس ياةرجخ ةسأأ|
 اد دع وسم كلا يأ ضيم عردخ ا: ةويكرأف صحي انو ه.رخاف

 || عاتي يل ةانخل ةماو نأ مالغ# تفتكلا لفسا| اةلتَسَللا + ةئدبيإ نم كبللا جرخب داكيال محلا
 1 نياخملا شع ا ةاهاننلت ةيااَجَ :قحا نصت يدب نم لا نضال ١

 ||| ركذتس هاونللا + ةطدس (يواو )اونخل يلي داخل ٠ هاصخل تربع لاقي : صنم ج هاصخل ىفالإوإ

 ا ةط تانالقو .هلام ةاظعا(؟ 00 | ةنم بولتح ةتاكو ٠ طاتخارمالا طنا !-طخل 0 يخلف صل تاذ يا
 ||| هن ةفالكرتكق 2 هع و. داو ”دلا ةرجوأو خرتسا اعل علب مسجلا عيل

 ْ ؛ءاَجلو ةاخالم ءاخال + هايل يقو ىلا بف . لطابللا |(ةمر وحلا ضعب يفو) ةمنو عسوا اهيل هلي ةفخل

 |( ةنلاخو سوماقلا زعن ضب يفو )ةفلاحو ةقداضا | قاقر ضيب ةراج فايل ا+ةنخرك ايده ةيرغ اًالفو

 أعم يا ١ دض ىّثَوِهبو . ةشّرح هيلعو ٠ ةعناص اًنالفو ىبا يهيم ةنئلب اهلجلإو
 ||| ئصلا ىنل او.هيبنحم يف هازل اخ اؤادكلل الا ف هنا ميت ءلاو عاقرلا نم هعبت د حل

 أ ىا ءادفلاك ءانللا| مسالا... ًالولبم اًربخ لكلا محلا ١ + قيقرلا ديرلاو ردصم فقل + فالاو أ
 اا كربلا ردح ىف او . ءاذغل اك هال ١ باوصلا رفا لل سر تار ل ا

 رج مجلة اون رعود هانقلا + نها هيرممنيقلأ »+ ++ مدقلو ةلمجلا ءاحئاب وهوا مالطا
 نيرا ل مو رطل دل داس يش ليد طا سيرحل م اك ردصم يل ادم اكءازغل الا نم كيسإو هب طختمي قيفايل جراجولاكضرالا يف يشوف - تخل

 أديب لاقي: بكرم لاما نم يللا +« ةالارثكلا باور . قطنملا يف ةيجتلا ياللا ب عيصفربغ يا
 دو .كلاد ىرخالا نس ظعا ينيكو ىدنخا يأ 0 هللا ءاش ام ين هلا ايشم مطوتكوه ةراعورحتأ

 || ينل ١ نابقعلا نمو زاهيجلا ةعساولا ة 0-2 ةظل انالفو . ةحطق امل ةمخأب < «يغلا خل

 ظ ل اهيا نم ينليا ب لفسالا نم لوطا ىلعالا اهراقنم ةماخل لب نال لبو - ههيججو محل رثك امن ملي لجزلا
 || ىتالاو لطابلا يف ةمالكرتكي يذلا ساندلا نمو. ينل ١ ةخخالم ةمخال يب تام لعف وهوا طظلغ ههجو ملرثكا

 ||  روكذلا دلجصاو اطمعنلل هآلا لما . هاو ئدابا زو يلا لوقو . ماطللا ملل د ةمطال اًماَطو

٠ 

 ظ ظ
 | كك
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 رككد مما لب ل لال طنا

 ل يعلم رس ,وطتلا تناذالاو|أ

 ولد ” يذلا ةبمل ١ ب نطنلا ن لل |و 2 ةنطفلا نللا و

 »ب اريثك سانلا نلت يذلإون نيل اريتكلا يلا سانلا|

 لعل تيدا قو. ءانغوا ةءارق م ١ يا سانلا |

 لضاو . اطل تاقنا يا رشتلا نم تت نك مدح

 دصتلا ةهبج نع ليلا دايو ىنعملا ||

 «اهرشق ةرجتل او. 0-5 م ماج

 شل | ىلا(

| 

 ا
 ا
| 

 ظ
 اتا ةنم ايف قبس يل تشم

 ا
 ظ
| 

 ا ىنعبب هاجت | ةرجش

0 9 
 #* ةماعلا رالكنم فو : اهبل ةعصقلا سوحلا 0(

 د صيرحلا سّوحللا ١

 'لاق . اهرشق ( ناي ) احل اهيل ةرجشلا لا |
 رعاشلا |||

 من درطف اصعلا َ مهيحو

 لع ماعادرق قس ىلا ا

 فو اعز ان هال و.ةاحالز ةاخال + ةنعلو4 حت اًنالفىلاعت |
 ل نأ احا دوعلا ىلإو . كلاداع دقف كلاحال نم لكلا ْ
 لجرلا تو. يا هيلع لام نا نالفو ا

 نع همن ثيدحبا نمو ٠كيحلا تحت ةماعلا قط اًيعلت |
 اونعالت ايجالت موقلا يحالتو . . يلاب رم او طاعتقالا|

 خرا! ةتبحل تنين اعل :نمالغلا ىقل )و :!وموالتو
 اها داما يرمز 2مل هيب 0 .ةتيحلأ
 لكلا يفو . هرشق نمدوعلا لعامو م يحل

 ىهو كنحأ | لع يللا + :اهتاحلو اصعلا نيب لخدتاال |
 ع ج نابل اهو .ةيمللاتينمو نرانسالا هيلع يذلا |

 اهدخ نضرالا نم دودخو لّشَولا املا«

 ُ 3 ملل

 |. يوجب دسلاو . يو يل جااعف ترصق طبل نآرثا فول

 د اى ةيحلل ١ ليوطلا للا  رثبلا ةريزكرامحأ
 ظ 0

 ا« ةطلان النو. اهيك اي اهتتلبو اهب ةآرم ا

 ادب ةيح ةدحاولا لتملارجغ جلل ا طال ةيخالم هيخال

 تاموصخلا ين للا ورد

 دايخ دل هيج تبر ا

 ! ٠ قاضنملا ملا ميلا منا نب للا ينل : 0

 ١ هديك كنلجوا تخل تيحالحو |

0 5 0 
 نيعاف املا ا 5 هنمو' املا ١

 .٠ عفتري 2 ثاركلا قروك "تمد سبتلا -

 0 نيتيجح“

 اولا قيرطلاو فوج عساولا بعل -
 !و ( ةليبلا ءاحاب ا شح وال

 تلو .اًهنتسسم ايدام وب هاج انك لن همالكق ل...
 رجالا لاق» ايجاد رتكمبيغا

 تالاط نم لثملا تو ند ذلإو تيدا سيلا

 | ريخال

 اهنا يم كاذو رحال وهف: :ةباعو هيسو ةمال انالف لو

 ِ مشل ركنا نلمح خال 2

 انو هنيع برغ 19

 البجا يف لو ٠ هب هالط بيطلابو ٠ ُهطل انالف 2
 اتا هاصقتساو ةراخع را . لامر تما فو: 3

 !لعاف مسا خالل :كفنلابِشعلاو.طلتخا اخاختل ارمالأ

 هال لارا

 . وعلل 1 نوه دا فينختب خالو“ ةلمبلاب

 همأو ا يقلع فام تيوتا

1 ]| 

 ل

| 

 قسم كلاما ىل ]خال ٍذئموي يداولإو رج

 ةآرسإو هولا حلا +: ل |جوعم وارجو رجثلاب فتم
 او تادلة تخريم فقيد لا
 لصا + ميج مءاخب ةجش باوصلا را صيغلا اونا
 1  ناركسو: كافل ملا «ةبويعم يآ و

 + ةليبقوي راها |ةيهلا لولا: ؛ليسلا
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 ةماعلإو ٠٠ ءاطلاب اةرعلم ”لقنالوا «هلْئِع طاقم



0 
 ع

 ملل اه ملا ا ىلإ

 طيات ملا ام نرفع اول

 نهدلإو مثلا نم هاضيبلا ةداملا ل راتيالفال

 رجلا لوا 1 4 نانو نامكود مؤحلو الع

 اا ريبكلاو ا لاو 7 يش لك لو 8 ةدود

 ,سانلا هيف باتغي 7 |وديلا مرتلا م ملا لوككلاو دسإملا

 لع ءايولل تيب بلا ضغبب هللا ن اي 50-

 محل لكاب نا مذا ةببأ تارجا ةروس يف هلوق
 0 والا 1ك يان نا ةباتغب + يا.اًتيم هيخا

 و . رتل جةبارلا يس للا: للا نم ةعطقلا ةّمحلا
 26 يل ىذيخ او. ثلا 4 را ارلا ةدلج

 لا مل ردثكلا 7 ادب ل 1 يزابلا ةمعطب مو

 رعاشلا لاق . ليتقلاو
 هب |اورصح دف مونلا انكرت اولافف

كدق نا تيار“
 ل مم نا

 ةنفو يأ ٠ ا مل وذ يا ل لجرو

 غلبت لو محل ! ١ يف تذخا يا ةحالت. مي

 محالتن مث و كاوا . ىاسلا

 يا ةمحالتم ةأ ةارصأو سالم يأ اهنش دعب

 - 0 هل جزتلا» 0

 موقلاب 6 يي ايل ملا ا
 ريغ ةتملو مساربا اما اكلم وهو بتانثلا يت لينك

 كناشت يأ .بتسلا ةمملك ةحلحلولا ةنمو,: معربا |
 لقا ينس دهرا هتلصوك ةلصووا||

 ءاحتا ا . يحلم 7 3 3

 ا زر كا 5 5 أوي ا

 نيدّلولا
 نب همالك يف مكدملاو ة ةءارفلا ْق ةءراقلا نحل 0

- 

 ةانس فالخوهو اضرع جننت ام وا بوثلا ىدس نيي هب

 نحل

 ًاسرعالا جحا كادوا 0 1ك

 نو. ةنأحلو ناحل نحال ارو باوصلا هجو فلاخوأ

 37 هنطبغمبي ًالوكدللع ل اه انج الفل نالف

 ةءرازفلا لاق ريغ
 ا 5

 ا احووه هذلا ثيدحو

/ 

 ا

١ 

 ا نع ىف
|| 

 انزو نزوي نوتعانلا تعني ْ

 ايحا نحلتو عْئار قطنم ا

 انحل ناكأم ثيدحلا ريخو ان

 ب هريغ ديرت يثو لكعت اهنا دير

 ا ان ديلا نلت اهئاَكذو اهتنطف نم ويهج: نع ةليزنتفا يح

 ا :ينالكلا لاتتلا لاق ٠ هيلا لامو ةدصقوا

 ا اومهنت اكل ركل تيحو دفلو
 ٌْ .باترملاب سيل انحل تنحلو

 يح نع 7 لم ليرلا نطو لوف نحو
 | أ نحلو ..ةاطخ ةنحل + ةمف ًانحل ةلوق نحلو . هبتنإوأ

 | يدل وجعلاو . مرتو اههف بّرط هن ار قف يف

 ا سانلا نحال ن نا. تبج زيزعلا دبع نب رممع لوق ةنمو
 ||| ةنحإو ٠ ممطاق يا ٠ كلا الج فرعا تفر

 |لفم نحاللا + مدينا ةمهغا يا . ةنحلق لوقلا

 2 يع : | مالكلا بقاوعب ملاعلإو

 ارت لافي. نوح ناحلا ج ةعوضوم ا ةغوصملا

 اك لاما قالا احلال عاتي

 || لوقاةحمو كليف, هيغل تاك يق دلو نطااسملا

 ا نحو ةغللا يأ نش 0 اسحشلإو ضيئارفلا اوملعت ربع

 ْ نول ئرهزالا لاق ٠ةضيراعمو ةانعمو هإوُخ ءالكلا
 | بطاخلا نطفيف اهبر يشن ةمالعل "رهو اولاكلولا
 || ظافلالا لع رطب للخ ءاكرتلا دنع نك و ٠ كضرغل م

 | تايلكلا ينو. تدل 0

 | ضرعي أطخ بلاف* 'ينخو يلج ناهسق مالكلا نو سانا

 || نم دحإو لكر بيغتك فرعلاو ىلا ليوان
 ْ | يبل رديغل وأ موزجإو رورجنإو بوصنملاو عوفرللا

 | ضرعب أطخ وه ينو 2 رح نمل قاع

١ 



 0 كم

 يفر هاندا ةءاظعلاك ليوط بنذ اط سيلو ةءاظعلا| + وسفن ىلا ةبسنو ماعدا انالفو . قاحلآلا عرز ل ١

 لم لمرلا يف يرجت عبصالا لغم ةبيود يف ليقو ٠ ةيفخا يف لاطالا قحالو . سارفا مسإو 00 اللا |

 ور َيرهوجلا لوق رّرفب انهو هيف ضرغتا# ثراحلا ينب نم ةأرما لوقأ|||
 يف نوكت ةكمس اماكةبيود يف ليقؤ ةكلحا نم ةعيموذ هب راط اشيول

 أ تصاغو لمرلا يف تراد ناسنالاب رس لّصخوذ دهن لاطالا حال

 ا

 ا
 ا
 ا

 ا كحالملاو : قلخا ةديدشلا ةقانلا ةكحالخملا * هيفا قحاللإو . يزابلا قحالوباو . نيحارماضوب تدارا ا

 قياضملا ص لوا مامالا عم كردا يذلا وه 0

| 
ْ 

 ا

 «دض اودعبإو مءاكماوحربب | اولحتو وفل رح 7 قحاللإو . ماحزلل اًياق يقب وا ثدحوا لوا ةتافو

 »*: ةسبأي يأ ةمش ني ةزبخ + قيضلا 0 : قحاول ج نيسلا باب نم قباسلا يف مدقت نيثدحما دنع

 مونلارببكو ديسلا جن ده ع 2 6
 قرع ةقرع .ظعلا باصنلاو“ ديول اون لب رمال ل + نقلا 0 ا

 اب ةضفلا غئاصلإو ٠ ووركمب ةلانو هب رضأ اتالفو | دعب قمح يذلا رمتلا نمو نوفا و ميش يحلل

 يعمصالا اوةملا لقنالو ك0 امج محلنا: الف و نمعضاوم ينو قاحلألا دحإو اضياوجل هلل ا. قاحلاج لالا

 ملو ٠ ناكل يف بشن اح مح ل ةلوقي | ثئاطق قْحيَوْللا+رْذَبلا اهيفّوليف هامل امعب ضي يداؤلا

 ا ناك ةرالفو“ ايل ناك هناك 7 امم ل » لجرلا| دنعو ٠ قحلا ردصم قاحلإلا + بيقاعيلا ديصيأ|

 اوف لال لوهجلا لعثالف 1 لالا رق ةدان ةنم ديزا لاغم لع لاثم لعج نييفرصلا ||

 لوقو. هب ةفصلا ةحالم ءيثلاب ءيغلا محال +همول | تاكرحلا يفو فورحاددع يفةلاتزإوم رثكآوا بفرح
 0 جدلُم كو الو ل يا فلم دوا تلحق ةاحاكت انكسلإو

 ا هءاعف كح ليلا حالو. .هرهاصم ي٠٠ مو لوعجم ا كك كا حملا لااا رفع بدنجو|

 ةمح ةضرع لعج يأ ٠ ةتشي ةنم ةلكما نالف ضرع نحلل لاك نوكي نأ قدا محو : هب امام ىسي هلاثم ىلع
 ل لا ٠بئئاعلل هعمجو هريغصل ةفنياايغالر 0 اةفيراصت يف هب أ

 كال ١ تيدسا امرنا لخملا :ةنمؤو.. ةجحن ةجن بوثلاو هيف نوكي نرا بجي قلل رململاو . ايعابر امما ناكن ا

 ١

 ١

 58 تامل اك ةظنر علا ماو ٠ هينا دياام يف فورا :هدايزووي ىململا نود قاحلالل.ديزب امأ
 عرزلاو ' مخ "ا هتبب يف رثك لجرلا ماو + وو رك تاو ا دصقل ةبعشتملا

 ناك نا دعب ممالت ديف 00 يي قالو 5 ىتعم ةدايزلال ةتلماعم لّماعيل رخ < ظنلل

 نادعب مال هيثلا متلاو ٠ اولتاقت روفلإو ٠ قصّملا عدلا قيملاو . اهقوفت لبالا دكتال فانا
 انلادتع١برغتاو ا 00 <يثلاو 57 اودلا ةرجوا اكول كمل هدضا ا!ك

 أنالفو ٠ عنا قيرطلا ملنإو ٠ تطلتخإو تكيتفاو تل كلب لمعلا كيلو . دب ةقرلاو ةماكلا دش ءيلابأ
 |لوهجلا لعج رلا ملمس. ٠ ةعسوا عبتو ١ةعبت قيرطلا اًكحالت ةكحالتو ةكحالام ءيشل اب «ينلا َككَحالد ةقعل
 ابو. ملل ةاوذاواخ ل لاتتلا يف قِهوُر لخد يا لوهجا ىلع هازال راقت كحول. كل ىنعبأ|

 هيلا ينيطس ازا و ملا لكأأي يا دبحالا كلل + لخادت هيثلا كحالتو < ضعب يف أهضعب ظ
 | كلا ةر ومر دطت نشل بهذلا وب م | هيفن ةآقرز ةبيود ةكملا او ةاكممل اج لاازن رولا يل |

| 
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 2 ل
 0 ع 2 خخ رح ا لل ل --

 سيل لاقي دبا: لئاسلا تتشاو 0 تير اذا .ةنم يل جرخمال ام ىلا ةيقادلا ينل
 أ دبو .ةايا اة انالفو .ذرلا لغم نيلثبلل ىلع ابصن نصب صي ناك بشت ىنعب ينصيفلت
 د لو ملل ايضاح ةرفظمر ٠ ةيركضا لهل نفي منك يقلل نر لا + صال نم للااحتا
 ٠ ءاليخ ضرالا ىلعهرازا رج لجرلاو . لبجلا .. قيضلا صيت ادب سلا والا ناضل نفجا
 ا .هب لهات هريغو فاخلاب فحتل او ..اياحل نتا لجرلا زجارلا لاق

 تى

 1 - |اءلاأ - ىف ١ 1 1 . |[ هد 8 . ءّ 5 ١ 1 مب » ١ ٠ تثمر 0 3
 || ةيديبرلا ةمانل نم ِهلوق يف ىلا ئرجبرجا هدالع اأو اص ادن ٍنواّوبو اصيخر ابنكيلاو رتشأ دك

 أ[ ةناكف ٠ لامش الازإ :بمةنمض ةنال ها اوه ةيياع فل أو الملا صدا

 0 8 لكيلا هالوم ىوه دبعلا ىلع لمتشا لاق لجرلا طن هلا ةنبزو هاملاب ةشر اخ آد َّ
 || ءان ءاذدغ ىل ع نيدأولا دنع تطيو ا فحل“

 || هيلع جرشو و حن واتطق شي شاق نم قوص ةبقار اناظحل و اظن ظب هلا ظل نيعلاب ل 3
0 

 )ا قو ٠ سابللاو حرلا ةجور اًضيا فاخل اود ؛ .ةفحل ج دشا وهو راسيو نيه نع نيعلا رخو هيلا رظن ولا

 اًظاَخيو ةظحالم ةظحال#ر رتل |رم اتافبلا
 راقد نم يايا اس .هلغارزو فأي

 || اصا تحفل | ١ بم هوغودْرْلا

|] 

 || نم سلفا وه لثملا يثو ٠ اهدي مينلا كرس لبا هيغلا ظلت .رخآلا اهدم لكاظحل ارع ديز -

 أ ىلع هدي عنتف ةقبلب ام دج ال ةنإل هيةس اف بيراض ظحاول جاظيحاللا ثنو ةظحاللا + ّصِيلاو ق

 |ذن ةنا لاقي . نئيتلا ١ ةلاحو ردصم هكا نم : + ظارلا حابصملا يفو) 2-0

 | يمل وا فيل + ٍفامتلالا ةلاج يا. ةّقلل تريبل ةيس ظارللاو . غدصلا يلب ام نيعلا رخّوم ( رسكلاب

 | هيعلوفلعت ب وعملا ٠ جانجلا نم يح اذا شيرلا نم يحصننامو ١نيعلا تح

 || يق ١ ةءالملا ةف فيلا د: ءانملاددا تاتععرذلا نشيل بدنا كيلر 7 ءظاملل او

 00 ملا ايب نقلت ظاحاو ظاحل جنيملا نطابو ردصم لا

 بكرت :ةالم نيذلوملا دعا ةّئحمملاو . ووجنو ادّربلا 0 نامز ةماعلا دنعو . ةكرملا

 دربل أعنم ىلع اع ردقا هل ةلعجتو خح ولا هيفت فاحلل | افق ىلع ريظنلا ظل للام ةظيحل دّْسأ 4 ١ موا اهدا ايل

 فحالم ج ةيطةهدودا باع ظمللا الل كايا
 || ىلا قبو: اكردا امال ايل تحلب هبا قلو دقحل ...٠ | ةظحلللاو .ةروكذلاةمسل ظاَللا ظرلقلا ب املا

 ويح اًمْرل ىَلب نردلا قو مج قصل اذك موق مول لاوحم سندلا جوت يحالطصالا فو ٠ .ظحالردصم

 || «كاردالا قاَحلاو موزللا ق ةومنل اه .ةمزل اًنالف نمثل او هيلا تبل |و ءيش ةروص كييف لصح اذا كل ربظإ اك
 ةكردا ةقح أو . ةدّلوم وا هيلع إو هم ةمزال ةقح الم ةنحال ةروص بلاوصح نع ةظحالل ا نلت اندم اهب

 0 يي 0 ا لك ريغ ةظحالا 051 ةروصلا كلت لعجت ن أب م

 ةقحلا هلا ع نال ل مه بوذلاو ٠ ووحنو فاعللاب هاطغ ان ةفتلب ب نيل

 ربخا هيباي دلولا فئاقلا قحإو . مب ةلزنا ياراكب أ ىلع هَ هلام يف تنيلو ٠ هس ءينلإو .ةايا ةيسبلا
 [|ىحاباطلل تنجالتو .. ةلربظي امتيب ميشل ةنبافاب ىلع ةرازا رج لجرلا فحل ءيش هنم بهذ لوهجلا|

 ْ قمح او . هب ىصلو ةنحل هب قت إو . اضدب اهضعب ةفحالم ةفحالو اليا لجال يل ٠ . اليخ ضرالا
 ١ سس سس 222 222776722272272 2-5655

 كس تس سس ياا سم سان حلسسسس ل

 7 و



 3 هدول

 م ةريخدلا هال« قالا يلا ليلا رول اور! قرا راس نادم نرتاح لو ادهم |
 ١ ضع 5 ةضعب 0 قب اضنم يارحآلتم رح لك جوعا ةدحالم اًنالفث هند 3 و ثرج ا

 روم ةؤرنم :رحآلا | يناوسقو لاقي قياضملا زحالملاو ددللاو . ادي هل :لنع ربقلا دنحلإو ٠٠ هب>اص ىلع اهبنم

 دارج او 1 ةلكا فول ةسحا سيك ىوذلا ل 'نءظو لدعو داحو لام هريغو هلا نيد نعو . هرفح

 0 لحرلا ارت نول وفي مررظللو 5 ر ٌرضقملا دضفلا كرت مرصلا يف يو «لكاجو قيرام لجرلاو ٠ كف ا

 مجلي ةعصنلا لجرلا سحلو . اهدلج ن نم اًئيشرشق يا لظ وا | هاب كرشا. اركبعن |. ةتمرح لوتس |ودبريأ اميف ١

 0 ياارحم ناحلاب هيف درب نمو حل /ةروس يفو ٠ ماعطلا ركتحاو | ا

 بلكلا سحل نم عرسا لثملا ينو ٠ ناسللاب وا عبصالاب | درب نم يا .ةنئاز هيف هابلإو رلظب اًداحلا يل: رظبأ|
 اهاعر ةيشاملا سحلإو . ةسحلب ةلعج «ىشلا ةسل# ةفناا هيلع لاقو دب ئرزا ديزب دحإو ٠ قحلا نم الودع

 ىلا لقبلا تبنت ام وأ تبنا:تتضرالأإو « ير ىدا * دحما ىنعمب هّنلا نبد نعو ٠ لام هيلا تل .ًالطابإ|

 ةدس 4 هذخا ةّقحن ةبم سحت او ٠ اهعبن ثساو نا تمل نم وهو. ا ل 7 . لعاف مسا دحاللا |

 ةسائلا هت ىوحإللا | وع ة:لي كش يا ةسحال يبولا نم ةعْزل مما, هناي ١ واولاد دبرماتو 3

 سّوملل او . بابا ذل اكووالحلا عبتي ند قنا :ّيبللا ياذرتعلا فزع ف تاروكي لالا قشلا دلو دا

 نادق املك نخاي يذلاو صي رجا سلا ضير قناع از ره دو اا جما :اجا

 عاوبب يارغبلا س الب ةنكرت 00 0 1 5 ةنمو لعاف مما دهتملاو . دلل للملا ا

 ةنكرت 0-0 اهدالو | هيدي عضوك 5 000 !مالاقسيل يدق نييبخارصن نمي دق

 .وهنيا ئَردي ال ثيحرذنلا ناكملاب يا .رتبلا ثحابمأ: نودحل“ج لداجلا يراملا وا تتيدلا ف نعاطلا يا

 000 000 0-0 . لوعقم مسا سونا مو اجو وو رديبع

 ةربخو ٠ يدل انهيت ما تاجا بيلا يرش تل حان ْ

 ظ يطل ةعرح طم اين (ععم اًنيع هس و ذاصقتس | ىلا عج ةدحاللاو ٠ + ئيغنا ٠ نارثلا اهب لذ يقلاأ

 ”رمالا كلذ ىلا ةصحتلاو وم ايلا ريا ا آو - ةيرهدلاب نومي د تناككلا ا
 ةطبتو ل352 هلا ةاجاو هءرطضأو ةجخ لو هاو ةيمسر» هيلإ لد اللا ق

 ظ هيف بشن + ي هلاةصخلا ا اهرشو ضيا اقام م :نا هيلا لدعت [ينلم 0 2 اد[ لمادا ا

 ةاشلا نيع تْنذلإو ٠ اهي دنا ةربالا يلا دخل وذ يا ”نوزلم د نسق و نول | ووململاو.: ١ هب |

 .ءاطتكر ستجلا ىلع نبل صال + املعيإو اهلاً رتفب لجرلا ريكو ٠ لع نت تع رع
 يا كصحتل# ةّطخو ةيهاذلاو طالتخالاو ةدعلل مسا ؛وف بلت نالفو 0 هيعمل ناك ||

 ةلوفملا ما لاق «زمالا ىلا كليجا ذيزو ٠ كلذل ةوهش اهوخغو ةضماح رناّمر لكآ نما
 و ا |اوزحالتو -رخآت ةنعرتلتو ٠رتسوا لاقل ةباينرث
 ظ اخ نضر نضدح يصغي رخال: مالكلا يف |وضراعت وا اوضراقن وا اوصواعت

 يل١ ضفاخنا عر ل 0 ني نا .عضؤمؤ* توسم 01:4 ام ايبضلا ا : عدا

0 



 دحل ثحح
 |, ادبططلخخحل

 ||( صلا .أ تح | + توج ه يلا نمرّشقي ام ةتاحغل | عومطملا متلي و عماطلا رئاطلااب دارا ام. ةنال تريح 1

 ||| . عابتاب سيلو . تحل تحت درب لاقي ٠ قداصلا لاهيا تاهت وعفا راعتسملا بناج غلاب ظحال

 ١ .اجل ديلاو .اهيةباصاوتيعبو .ةيرضأجت ةجي هج |  هلوق يف ريهُر لعف اكنيفرطلا الكل ةاعارمذل
 ا عم ليغل | يف بدن اجت ةريغو فيسلا و ةفادقم حالسلا يككش دا ىدل 8

 ١ لا ذجحاو ين يف امريغربظاف ةطلخ ريخلا هلع حل مث ل ةرافظا ١ لول
 لا كو رهط جحا د 0 ازملاةلصاو . ىذا هاجت اوموق ريغ ىلا ىت اهي

 59 | ج لحّرلاو تيلا 31 | تأ فال ةنسوحن ندينامورلا دنع نويل لا | نيج

 ظ ا 5 تنل 32 0 اكمل اقي .ىّدضلا نوتسو ةتسو ةّم تسو فال 1 ةتسوه لبقو . لجر
 ||| ةرعاس لاق اجا عح ايا وساهم يانا اهف قيرطلا ياكنحاللاطوامحل بت لمرلا 0

 ١ ةبزر لاملا دالت كيرضلا ةيبح.. . |ءيثلل إو .هب ةبرضفيسلااب اًالقو : ةكلسو جحئاولا
 قابلا هيلو كاع .رودح يف سالما سرذلانتمو .ًالوطةعطق مل إو ا

 قباضملا جالو . اهماج ةأرملاو .ةنيب قيرطلإو ٠ . ةرشق لظعلا نع ماو
 نيادع فسر هاني ةبارقلا تحل ,يفعيساوا اينتس رم لجيلاو ا

 00 ماا اعل هيت تح ةمرالوو ل اتفللا

 ايظاوم هيلع لبقإو فحلا احاحنا ل اًّوسلا يف لئاسلا تر دكن إو *يشحولا ةبناج عاصتاف

 ١ .تآلخ ةقانل او.نّرح لمجأو .٠ ةرطم ماد باعحلا ناو .. ةيلطولاوابولطلل يار

 أ|| رقع ةبادل | ربظ ىلع بتتلإو. تاطباف تلك ماو ابك ١ بعلب ليجرلا كيلو شوي ابوح رل ا
 ا + قيض يا حال اكمو . لعاف مسا حاللا + اهربظا 5 رعاشلا لاق .نيكلل ةليغا

 بسنلا ىصال يأ ا يع نبأ وهو . ردصم ا ةيتف نوكت نا حرت روج
 ادهم رد مقر ةلبق ام نال لاحا ىلع بصتوأ ٌرهظلا بدودحإو نابنحلا بحل دقو

 .”علل تدق ةنال ٠ رجلاب ل رع تباوه ةركتلا| لجرلا بحت إو .هيفرّتا «يشلإو .وب ةبرضفيسلاب بحل
 ناكو ال نكي مناف . عيجماو نانثالإو تنّوملا كلذكو| . حاولا قيزطلا بحاللا + ةكلسو بجحاللا ءيَط

 7 رع نربإو دآلكلاّرعنب .باوه تلق ةريثعلا نم ًالجر ىنعمب لعاف وهو. . أو يا هيدا يرام

 فئاطنلا زبخ ةبش جوملا دي ثويض يا جواكمسزلآلك بول ١ + عحناولا قيرطلاو ردصم بهل لزشنل

 أ يذلا بتقلا حايل هب نها لمي نبلل اي لكي هيذبلا باجسلا ب 5 ربظلا مل ةليلدلا

 | حرلاقي.ح اهلنا ريدكلاو ةرقعيفريعبلا براغ لع ضعي تح لا 6ك ب ام لكو ناسللا |

 أ نا زوجيو ٠ 0000-5 ةنطن ام ىلع حاملم ريعاو كضارعا نع عفدإو ْ

 ْ طقرالا ديمح لاق . ةنيع تحل نم نوكي يا
 1 ا راحل تفز نع مسا ب رولا مأعنلاو لكذلإو حاولا قب ,رطلا بلا

 ا ىلع هرط لظن ّىقأ |لوق يف نوح : إو يبا توملح قيرطو ؛ . لوعفمأ
 ما نرتب لع 1 عضوم مم ١ بوعلم هلها نمررفقا رعاشلا

 | ةفل قا نيو يف دلو لام نالف ىلإو . ةنفد تيللو| + ةيرضاصعلاب نالفو .اهرشق تلاهتفئاصعلا تح ْ

 ااا ارجل



 نجل 32

 ةماجم اظنل دقو الف ١" ءاجيطوفو: هيلو مل جةيسرافلابا ميدابازوريفلا لاق جر للا بلقرهلل 57 |

 | شطعلإو ءايعالا نم اًدوهيجم ونجاح ن نم فرصنا يا ٠ 1 : لقمان احمليب مولا داهشنسإو |
 29 .رذلا عبتإو . ةطابر ضرق دقو ما انباككأ قوتإو نون ةليضملا ]ا ودل ايزو ماما فت ارضا ا

 .ةقرخو ليالل ةمساضيا مخلل ٠ عب ت يفرك ذ لَ ةلوقوه لبقم نبا تيبا|
 امادشن مابطسو يس ضئاحلا اهذشن ةليوط ةضيرع ةيحاض درولا شوقدرماب نولعي ظ

 رت ابل كا اهلج نع أم اهيفرط دحا نم لضنب رجلا ةلاضلا ءاناحاالا |
 اًضياوتلاو: هم اولا ملا ةنم ريطتي ام مضلاب رم اعل او .ددمتإ اطال دوش اهانعم جلو ني اور هلا

 ]4 تانيا ةلادوا عدافسملاو امض ماس اوما نباوب دهشنسا يذلا تببلإو ةّيئاز ةديصق نم ايفا
 زجارلا لاق ساطعلاب فصوتو | قف ركل وفا راورع هنيسبا يبأ||
 انك اطلع لكبفا قط. يورلا |

 اسوطاعلا للا فاخا الو | يف هريخو بظل او..اكيادش ةبرص ان ةنيلب نجل ا

 ةيذللا + رجلا جّدجغ الوةثروغال ضرالا ضيا مقل او لابلا فل ب فلا مسالا . ةرفح رفح سانكلا لصا |
 نم ماجا عض دوم ةيجلل إو ٠ يداولا ةيحانو ع محاون ييةلخدا : كد اهجرف تلو: اهبن وج يفرفح

 ةرشع وهو فصنو ناءاص محلا ل يكمل +ةّبادلا جاوا اد وجا زدكعبلاكفاقاوأ « كتف زكرلا كاتو

 دادما نمراغلا ىلع فرشا امو كسلا قالا دعتم مزال

 باوصلا ليقو .ةدحل ان ةنجلب هن اكنرمسا ىلا تنجم جلبجلا يف لا اهريغو ةرذص

 يع ةطبخ ةوحنو قرولإو | رعاشلا لاق. رثبلا بن :اج يف ثرفَحو يداولا ةّد ةّرسو ره

 يثملا فو نرّرح اول انا ريعبلإو "لالا فقطع لكا امو ةةفلدؤ#و يف ةمومام ذيب ةحارج فصي

 .ةنجل نعم قرولا نجل قلع انك نجل هب نيلو ٠ ل و دا وكلا لش جاوا
 نم هب لف ةلسغ ةسار نالفو ٠ جرن هيغلا نجتو فيلا باوصلا و وأ لصنلا ضيرع مس فنيل 1
 6-0 ةوطلخو ةوقدو قرولا اوذخا موفلاو ٠ متولا اةفيتلث رب * ناتفيجل اهو بابل | ةبنج ةفيلل | : 27 5

 نوبل طبخلا نجل او . حولا نيللا دج لبالا ةفلعتلا ةفسخخ“ يأ

 أ ةعاجا ل ادج حامتصل' ين اكريماكَن لاب اوصلإو ليق فو ٠ مالكلا يف ددرت اهل علت ةجلخ لحرلا

 قونلإو ل اجا نمن ولا + ةنوضريو مالا يفنوعمتجي ةيكحلا ن ه ةملكلا .ك ثي دحلأ ةنمو ٠ ددرت يش وردص ١

 طبتملا نيل + نو ةقانو لمحل افيريسلا يف ليقفلا ٠ . اهبحاص ىلا جرخت ىتح جبت ” قفانملا ردص يف نوكت

 | متادضنلا نيل, .لبالا هاوفا ديرو رم 5 نوجملا اهذخا ةنم راد حو

 اا نا وريم لوغو تكاكلاو اًيرثل اك اَركَصَم أ ةمضاو هلل هما دا ةلطاخ امك ةمشلا بونلا م 1

 ةيبحرلا | ةماعلاو . اهمجل 0 ماجلل ا اهسبلا بدلا مكاو ٠ ل
 غل | وغلا جلب رئاط لك الو ال  |ضئاحملا تسمّلتو . راجللاب اهمسو ةقانلا ماو

 نيب اقدم 0 + ملا عواطم ةبانلا تمجتل و. 0

 ديرت نم لكنا هانعمو لثم اذه . قرولاب اقوفح يا نحكم عيب لاو كلارا ةافيئ الكفته اجلا
 لاق اغاو لاينحالا يف تفلابولو تغب ال ةررغتا ماكل برعم ليقو ةيرع لبق . رببلاو لاو نيراظعلو

 ال



 نا ءاهتنلا دنع كيل لل | يب قنالاو . تومي ىتح | ا

 نا اضيلا يشو مره ظنات الج ةرلطاب ارهاق ءرا كولا

 00 ؛ ةناك ضعب نود هتثرو ضعبل هلام لعج

 أما  ثراو نمألا ةّت ال ةنمو . ةثراو وهو هيلع

 لعاف م بأ + ةيقلملاو . جام ج نصحإو ذالمإو دعي

 بربهف مع تحت عقو نم نيدأوملا دنعوا

 اهنم اهب اجتل او ةيبنجا.دالب لاهم ظ

 اوحاص شيجو:برطضإو جاها بيبر جبل ابي
 بت( ىرخملا صاج ليقف .ادلجإل
 او | ىنعمب بيهن ةاشلا ت كيل 2 ةعررغر ام وأ

 ميشءاذا بج وذ ةيلطت كحل

 دمار بسجل وذ يا سجل نشيجو .وجاوما سد
 ةبجلل |وةككحم ةبلل | او لالا ةتم يلا ةراكوقبلج

 ةريزفلاو اهبل لق عاشلا جتفف ركب ةبجل إو رسكف رضجفا

 |اههلع ل 1 ينلاةاشلا يث ليقو ٠ ىزملاب ةع

 . ثأب 0 باج ج اهنبل تنخنر ا ةعبرا اهجاتن دعب

 ١” نيكسن ُةّيح نال داش اذهو

 ةارما لقاك دياضسر نال مهدنع لصالا ن ناك

 م مو شير مس باج لما لو د
 | باب نمو بّرض باب نم جو 1 لجرلا

 ,دانعلا يف ىداق ة جاو اجا أو ايل ( نسحالاوهو ملع

 أ نفل قير وزيد ابك ةنع روجزا ا لعفلا ىلا

 ةنا اي . قير

 |ةعرسلا بلطو مالكيلا يفرزالع ىلع حو

 :. | جالو. يتم

 اجاجيا لبالا تجإو ..ةموضلا غةقي ذاع دلل
 ا ٍنالف عاتم رالف عيل تور

 رغ راو كلل (باجتلا تاوصالا 2

 | ةجوجلو جوج وم ةنع فرصني نا ىبإو ةبظإوو ةمزال
 ,ىهو نيمصخما كحاقتجاجل | سراف نبا لاقو -

 م افا ,نالف عاتم نالف م ٠ برطضاإو

 ةيابنلا ةسلاق ٠ قداص ةنااعاز اهرْثكي ماو اههف جل

 دنع م1 ةناف هنيمب مكدحا جتسا اذا ثي دما فو

 1 !ةانعمو جاجلل | نم لعفتسا وه ةرافكلا نم هثا|

 أ هنيه ىلع ميغيف هنمريخ ةريغ نأ ىربو هيث ىلع فلحبأ ن

 5 | ىررب ن كلوا كانيوتكماب كثنحيالو

 |+اجل : اهرثكيالو اهيف ةيطق بيصم اهيف قداص
 || + عوجملا نيم نانفخ ي ءأ 00-5 وف قو ردصم

 جاهيدن فيلو اا مظعمو ةريثكلا ةعاجما لا
 قرح 1 ا زل ناكل ضد اا ففاجلأالا

 ٠ الكي ناتو + مدا لجو راف سوتع

 أ | تاوصالا ةرثكو ةّرلا ةجل ا | ييرجيل ا هلك م جوفي ةمدلا

 0 رعاشلا لوق ةنمو ٠ ةيّلجل

 ١ لق فايا ني
 ١ لف نع انالف كي ةجل يف

3 

 همو ةريثكلا ةعاجلا جلل او.كللذ اهيف ل اقينةجض يف
 مدياخلا | هيل كلل ذكو رجا رظعمب دل

 -2 هللتأإ >»

 الل رثكيو مف لاب يلا جاو جح ج ةضفلإو ارم م

 قبةنمو ؛ ع ءاملا لغم يا هلا ىلا ةبن ايف يل ابا.

 ||| تمم وأ عساو يا . ري رجب يف تالظكرونلا ةدوسا

 |ةيلإو ٠ .طاتخلا تاوصانلا نم خا + 2 اولا

 ||ةديدعلا نيضرالا ن نمو 7 ع ا

 دوع يحج |روث تا بايو 3 71 و جوملا

 م اجر اًرمجم يا رانلا يلطصتال

 | أصقو هل رجول 2 نم ترككذق

 ١ . لحدلاكيداولاو 0 يندايش ج١ -

 ْ يذلا نيعلا ردعو صم وا نيعلا يف صقل او

 ا 3

 أ ىرراملاو . لكا كيل ديلي ذهل دب لجررلا ديل
 د اهتنسلا فارطاب لكلا تلك ةيشاملاو . 1 ديا
 .تنسرثكا نالفو . اريسي ةنم ذخا ءيغلا نم لجرلا

 | بكلاو ٠ ةضضح انالفو . رم عي نادعب لاّوسلا
 ةم ةزجل ةريصالا لاقو. ةسحلارتو اد انالا

 نداح ةنادذد . أ مارولا ذاجيلا ١ اهيف مدن لزبلا ذخات ياذا هبا ةبا

 اما



| 

 موثرم يأ ٠ مول لق 0 هناتعل عفو غيل خواؤا تفرخ ىا فرح

 نقلا اهنم جرخ (ياي ) قل لت ةرمسل ا تيد ةَمقللاو هنَمتل دا املاغ عتللا ةقشللا»# الكلاب ةسبحوأ|

 ءطولا نم يئن ريعبلا ثفخ ّفآو . ةيدل يف . كيو 0 غال »ب كف يل نبل جااخ لافي .ملا||

 .نبللا مسد نم تجزل هلي كميشلو ردو | ءام يف ءانلا تب .ه لدبي كان ضعلو ٠ تل جاغتأ ىف 5

 + اديدش اهسحرذفلاو ٠ يل اول مولا غدلاو آو ةغّدل او غدل لوقيف كلذ لكيف الاد

 . للا اهيعطا ةاشلإو ٠ تييل ىنعب هانلا ةرمسل | تّتلآ ب هادن رثكو اير تدكر ان قفا .انعوي يل با“ |

 يقتلن انجرخ لاقي . ىتللا فخا هاقتلا ىثنلإو الت قلتو | قفتلاو ٠ هاو هلَلِب «يشنا قفلإو . ةدسفا < يغلا تل

 امورمسسلارجث نم طنسي هيشو ردصم ىلا + قلتنو ىلا + لعبم يا قيل ئاط + ىّننتو للبت هيلا ا
 نم جلا. ةبيبشوا ىدتلا |ولبسي ىنحكولعلا نم قرا |يلا اعدام نال كلذب تيم ةمزاللا .يغلبل | يف ةقئللا |

 هلام للا ورع وبا لاقو.ةفو بوغلا قلو. نيللامسدا ةلبو ةبوطر تاذ ملياعأ

 هب رورعص وهف دج !ذاف غيصلاكر جلا نم لليسي عا نالفيلع نالفو .اًابا ما ةغلدلرطملا ثلا ظ
 نمل اذا أ بوئانه لابو . يتلا يللا ."ةسيخ اًنالفو - فعتخ ديزو .مافا ناكملابو :هيلعأ|
 هيفو محلا نم نانسالا لوح ام ةثللا جوجل قرعلاا |بارتلا يفو.ةنيبي ل ةمالكو. هيف مولا

 ماعلا ضو . يدابا زوريفلا اهركذو ملو ٠ اهزراغم خحنلا ضعب نو: ا ١ةتدركريعبلا تن لفل ءاوجلا

 مالا تق ذل بتِع لغم قل لصالاو_ . ةريدلاب اهيمسي | يأ رمالا ةغيصب أنب وني كتل و ع

 سم 0 ايلا راماللو ل 1م 5 0 «نكلل

|| 

 + ايفل ةارماكر كف متنب ةيفل ةأرم »+ اه دسجو اهلبق ةيزرارلا افرك ةالهإلا يف هانلاو .٠ َنعاتن كتجاحأ

 ||| ةثللإو ٠ درفملا ظفل لع قلو كتل جدا اهع ضّوعوأ * درت ر مالا يفو. غيت بارقلا يف ثلنلت# الياق | اوحّور |

 ||| قرعي ياهايقل يم ةاتللا#ةرجش اضيا| ىلا كباجا ةنا تننظ املك طبلا ةنالثللاو ثآلثللا ا

 هانلا يف ةّيِوَعللا فورعلا * 0 ب علوا هولا 6
 اهعطقن اهمال ةّقللا ىلا ةبسن هاظلإو لاذلإو راما :اهيرمك ايدل املي  ةتخم ةراججا ريعبلا مل

 اطياب اهب زرت ( هج حا دش دارا ابد ةلكل ةلئاو هاهي لاما |
 يل ا ادي ةغل اًمْنَلةمَقلي مالا مثلو ٠ . لبق فلو: اهف لع 3

 جاو ٌدِعسو ءابقفلا ١ نع ةكمطتلا ةنمو٠ هرطضاو | ت نجا ا ايف لعرافللا 2 ةآرملا تمتبلو :

 ا هدا ىلا هرمإو ٠ ةصع اًنالخأ لاق: اهف ىلع مانللا تّدش تينتلإو لا

 نصحاو ذالملاو لق إوردامم اجلا اهو مصتعإو ذال منلا ىل اع الاب تفل يارس ل ديلا نزلا

 رجيل اوربا يف شيعي خا ورب حارا عدفضلإو ج لعاف مسا مثالا افلا, ؛تيفلت لوقي مريغو رتغوأ |
 صوغت ف مح مقيما دبا ؛ لفي ام 00

 | انفال اي :ضوفكو روع 701 ينحف اهنرع اةتاعلجرلاةرواهتا لعاجانق 7 عانق هاء مالا طيغا

 ع١
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 فال ةروس ايفو ٠ فقخ - ماا مطبو ناب
 .ام تانللا «زز عب يفركذ ئرعلاو ا!( ئرللا |, ثاللا

 مدار ردصم ثلا درجت | روشق نق تق امو بس

 اتللإو ينل .ثوتل ج ةيسراف هذهو ذ ةوظعل ا سأنلإو

 يت ل يف ركذتس ينلإو
 نئاف ضخما ةهجو وا ةسجل كارض ا أ يوتلب خول

 للاقو اط نيتقرافم ريغ ماللإوأ| ٠ هنيعب امر لاقيامكويةامر هرصببو . ةنيعاقفواويف

 . ةنخا ريا اًئيث ةدنع هيام .اهعماج ةتيراجو

 ىهن عاج عا لجرلا حبو . اهب ةبرض وديبب حنو
 يأ ٠ كو ةحتلو حانلو ”جنال لجر + ىتل يو نا

 .يناحما ىلع عقوأ يأ.ة ةنم ارعش تلا وه # ةيهاد لقاع

 طوسلابو . هش <يثلاو طل دوتلف وول

 ناكل 7 هب طلت يشل بت + ةرشقوهللج قشو ةلح

 ةيهاد يأ ٠ ةنعل لجر * ىَّل ىثنالإو ناحل اك عاجلا

 ةركل ان ديلي ديب ةلئل

 ةركووا هركل ار هزيل ةزثلب زل

 اتالف ا اص اًمنل ةغتلي هديب هل ظ

 ةتغدلا

 ةعفدو ةزكو

 | ةماعلا دنعو . سومغل | نيه! ةَّكتللا - تلد
 | نع ةديهزلا رومالاب لاغتشالاو ا ةتحت لئاط ال مالكلا |
 دوصنملا|

 دينو . ةامر ممسلإو» ةبرضامْتَل ةمالي هَ
 اليك !اب مالم + ةحارجلا مالا + هكذا

 + دن
 هر

 ءانلا جب مالم ونب

 تاللا + ةجاحا ةنلكلو . ةسيللا انتذخا ةكلثلا ضن

 07 ايلاطبا يف دالب مونيتال ىلا ةبسن

 0 ٍنوينيتال ج ةينيتال ةغلو ةأ ءارقإف بتال

 ًالهس ةَرزعلاب بدا ليدل ثينأت انّللاو لإ 8 جلاد ينل

 2 نع الات ميس نح اتم اذاف ألا نسلق هل

 ل ج اعقل ىثنالإو نيعلإو مالا ىل ١ لسا وعلا 0 لاو 0 2 فدذحن

 عنل

١ 

 ايواّمفو | تون نودب ) اللا ناتو نال
20500 
 تايتللاو نايتللا تلقو كدلالا بقيخاتي 5

 ءدلاورقتو اميقيرخودلدبل] ةهراح اال (ءلخدا آر
 ||| انلوق فلا ماللاو فلالا هيف ام لع لخدتال هادنلا
 أ فلالا د ل 22 ايعع 0 ةدحو هنااي

 | يع انادي فهما كح
 2اس نم نانغا اهو يتلاو أملا يف نالف عقو لاغيو

 ا ةمضلا ةعيبر نب هول لاق .ةيهادلا|

 ا اهنبي ةريقملا ىلتاياز ادقلَو
 || فأل ايتللا اهيناج تيقكو

 |( اذظو ياودلا نم ةريكلاو ةريغصلا يتلو ايتللاب دار ١

 | بهذي تالوصرما ركن راالج وها سازوعايمتلا
 ركإ ١1

 اع راما تيم ةكضأ# عد

 لصولاب ةليخم تل

 كل مانا شمل دعيج ا

 أ | مظعت ريغصت ريغصتلا نوكيف ةريغصلا ةيهانلا يقل او

 || مآَو آنآ انلي بلكلا اع

 || مادرطلاو. ماقا ناكللابو . نم ا اعل ثملي هيلع تل
 أ

 رطل ناكملابو هيلع ثلا ىدنلا ةباصا رجتل |..اًمايا
 ||| . ةزجج عم رازب | اوثلتال ثمي دحلا قو . ترلزوشع لكلا اًناغلأ |

 ||| ثللا + بسكلإو قزرلا اهيف مزجت رادب |ونعقنال يا

 ١ ىدتلإو د
 ||| ىلع ةضعب عمج ركل اهدنلي نيل ةعطقلا دنل

 ||| نوميقملا ةعاجحتا ةدشللا * ةدثر عانلاو . وسو ضعبا مل ىنم لاقي . ذفنقلا ةحعللا » »« لحما نللا - ننل

 ا نونمبال
 ||ةبرض اتالفو  اًقيفخ هب ىر اطْقَل ةطقلي ةطقل

 || رذاعلإو .ًاليلق ًاللق تنكلاب مروعا ىااادنخ
| 

 | عتاا+ دنع نم خانسالا قزال ام ملا - عفل
/ 



 تيل يبا

 ب حطم رج ةيابللا» كيبل ذل لاق انالف قلو ار. أ ب لل اهم ةرث لكلو ااكاباج سجل: را 1

 نوضوافتم يازوممريغ ةّييتلملا منيب#ب بل يف كيبل فيصلإو ٠ نبللا اهيف نوكي ينل | هاعمالا نيل ا تانبوأ| 1
 ! .اناكنا اضعب مهضعب مكي ال ةرجث بلا + عا فض فركذ ل ذم نيللا تعيضا |

 رو انالف اكو... ةضفد انآ ءانلي مر دصايف ال . ١.. | ىصخ لوقت ةماغلإو ةعيل ا بلل لسعو.لسعلاكنبل اه
 دّدح هنيعب هيلإو .ةصنن هيشلإو . اعماج ةأرملاو.هب ةامر مرومص ضاييل وب ينس ليق ٠ ماشلاب لجل رن 1
 تأتلو .لس نالفو ٠ طرض لجرلا اَنْ .هيلارظنا للا يف ةغل ةنبللا + ةهظع يما ةّينانبل ةجاح» 1 ا
 | اعلا ال نا ل اولا ملا وفعلا لل ا هايل ادعس سيق اطفي
 علل ىنعم نم ذوخاموهو هعضومل مزاللاريماك تاذ يا هَل ةاشو نجالل للا ةدحاو هللا اريك ١
 هيفو ٠ صل هبو..زال ايلول بلي هيلع بتل | اهعرض كيس نللا ( لزن باوصلا وا ) كرثوا ن دل

 ىلعو ةبايث هيلعو ٠ هممَأ لثم نعط ةقانلار* يفو ٠ ٠ تبث نوبللا#نيللاوّزرالا نم لمعي نيدّأولل رماعط ةّنتبللا|
 ا لا طبل 333 ةيندو.فكشل لج لقرفنا | نوبللا ا ةقيآ ءاهكزور] اع !!ةنواشنو نيللا مح |
 اويتالتو ٠ هيلع ةبجوا رمالا هيلع بتلاو ٠ هيلع هد 25110 :اكةريزغ نبللا تاذ نول 1
 م« ةسل بوثلا بقتل. اوبرا كيلا ٠ اونصالت| يف ناك اذا ةقانلا دلو نوبللا نيإو ٠ نئابلو ا
 نيا انشناو كبانلاو + بزاللا قم ىضاللا تالا | ىنالإو٠ ثلاقلا يف لخد اذاوا ةلمكتسإو ينانلا:ماملا ||
 حارجلا عجو ٠ نبل اهراصف ريغ تعضو ما ن نال نوي ةنبا|

 ةعبرش ليبن نم اذه كب ناف ١ اغصاضيا :لول كارا 0 ثانالإو روكذلا |
 ةييلئلا يقل رش نم قاف (سيفلا 17 كيالي رولا كارلا كالا ليقف
 ةرتفو ماظعلا مصرتو عادص ةّسيللا سببا ةنبا مساوي هعركذلا نيلوبإو .ةتقينب |
 بتال فوجلا يف قارشالا عم لغو ةتيتلاو يلا + +ب ةَنبَل ةانشكةتبيل ةاشو ٠ نييللا تلوم ْ
 || اسم بتأونب  تباق يا| كلذب تيمس اهاكور_لسعو ونالو ةلاخن نم نفعت داسحأ|

 ابجلابتآلكاو . نتنلا نم 1 ارارف ةتيب 2 اللا بتللا حل نبللا ةافصم نيلملاو ءاهضاخ يف نيللا هبغت اهنالأ |

 ,تاناخلا ةاداى 1 انيللا ويف لمح *يش وا رجالا يانإّللا بلاقو

 أ.ةقحتو ةّئفو ةقثوإو هّكش <يثلإو .ةقد ال هدايه يملا اعلان لوو سالب يسجل ناكل
 ”نمثفخاوه لذ 0 يا٠ةحدج قيوسلاو |. حاولا ضي ىآَعلا ضر وع نم نيراجنل ادنع نيم او. |وزهزلا

 |.ةعمنرقو هب زل لوهجلا ىلع نالفب نالف كمْلو .نمبلا| نيلملاو "يشار طم لاف جالفلا نيل
 الف َّتَل لوقت كلبا 111 نم دوا دانس | دخان لاقلو :ةتبل ةاشك كةيبلتو نبع ةأشو نإّللا مناص

 نا راسل سلا « نض لياسال ابك امالك كت يا هيلع رزغت يا يمال عاو ةقعلملا ةنيللإو نيلم ن نبا

 0 اال طاق للا ياخ انج مس هناا | نيللا برشا نم رسل اك ول نم نول . ةيشاملا نابلا |
 فين ةيلهاجا ين ناكرمص مسا ءانلا فينختب ثاللإو خيالات يطال كحل سوفلاو

 نم ةلمَف يف ليق ٠ ةئوم . ةلخن شيرفل وا فئاطلاب ب ل يف تركذ ةابللإو ةبللاو ةوبللاو ب يللا -وبل

 ىه ليقو.نوفوطي يا اهيلع نوولب اوناكمخال ىول .ةيبلت : ابل ةنمراكا(ي اي )ايمل ىلي ماعطل ارم يَ
2-2 01 

 !قيوسلا تلي ناكل جر ةروض ةنال تل نم لعاف| يف كلذعجار رمماب يل اولاقابرو.كينمبلاكّيفلاف

 مالك 1١



 نيل لل

 ا ملتخا 5 ياواد | | قيفر قذاح يأ.َقيلا يا ةقابللإو ينل وذ ىلا

 ||لجرلا نيل 1 نيب تم اللبوة هن + ةّسيللإو لدلا ةنسحلا واللا ثوم ةقبللا» «ةلمعإ اه

 [ةبرض رب تب ءااصنلاب انالفو . اره لكااذب نيلي ةنسحاوأق ىلا ىْنَوممْللاد ؛ةقابللا !و بلل وذ قتيلا

 نم نع يف عجوهفخا انني لجرلا نبلو .اًديدش اهم ةلمعتسن ةّماعلإو . بلر دصم قييلتلا +ةسيللإو لدلا

 نيللا ذختا لجرا !!نْبل * ترّزَع ةاشلاو ٠ ةداسولا| وتدل املا ٠ ةنع فرو هو بيقلتلا ىنعب

 .ةنابللا يف ضقت ايل نختا 1 نالقو :هانبلل ةعنصو مس دل أب ن يلم ديرشملا يدق ل

 || نبللا لزن ةقانلاو .نرونيال مف ممبلرثك مولا نبلإو | لاق 39 رك ةطلخ اكل هكبلي رمالإو ثلا كب
 || فكق لجرلا نهلتو . ةنييلتلا ذختا لجرلاو .اهعرض فا رعاشلا

 | .نيللا بلط نيلتسإو . عضنرا عيض عب ذرلا نينلإو .ندلت وأ ءالم ىزيشلا نم حذّرلا

 وكايعل ابل بلطي يا تيلتسي ن الف ءاج لاني: ... داهشلاب كبل ٌرِبلا بابل
 ||ىذو كبللاريثكلإو نبللا يتاس نياللا : هنافيضاو مونلاو . ةلكايل ةعج ديرثلا كلبْلو . ربلا بابل نم يا
 نءوه امنا ةقافتشإ او ٍرغ وذ يارمات كلونكن يبللا كبل لوقت ةّماعلاو . هكبل ئعب ذكبل ولكل هاش نو

 |نءاللا توم ةنياللا «رقلا نمرماتلاَّ تش *ا مك نبللا|كيبلاو . ورمأ نم كاابترا يف ةعقوأو وب هيلع لقت يادب

 أر دصلا ن ناّبللا + عورضلا نباوللإو .نياولو تانبال جا . فطنم يف ًأطخإ همالك ف شحلا يا ىنخا لجرلا

 || . رفاحلا يذ ردصوا نبيدنلا نييبام و ةسبنو ول ةكابللا ب طاتخارمالا كبتلاو سيطر[ كلا ١
 نبا لاق .وما ناّيلب ةوخاوه لاني ٠ عاضرلا ناب ايللاو يا كلر ماو . طولخلا هيثلاو ردصم كّبللا + ةعاجا

 يذل | وه نبللا ناف ٠ هما نبلب لاقي الو لكلا ريهز.لاق...ظاتنم رستلم

 0 دير. نب دلخم حدي تيمكلا لاق .. برشي اولهتحاف يلا لاح ٌنايفلا در

 | نينيلح اتلفعو ىدنلا قلق... لَ مهي ما ةريبظلا ىل 5
 اذ اي سر دلع طاع اك نيدو | ةقللا كلو. طولخا هيغلاو ةّرلا ةكبللا
 ْ نييننلا نايل هيفا اعزاشاا . الر ةكّبع هدنعاعقؤ ام لاط سيحلا و ١ ديرثلا |

 يزن هيلو ةقارفملاب ةنوبل ترس اران)ر نحل نايا 31| نئبتدرورططقاو حا لكل كلا ١
 | لب ٍققاف ريغ نموا تاجاحلاو ربونصلاو ( ةينانويلاب طظآذي قمتاو

 ا ذقاف ريغ نم ول ةجاحا ةنآللا ب ةنايل عجة نم اهادلويب ةاسلاو .ويلع تقر اهدلوب رطل كر
 نابلو تانابل ج ينجاح يا يننابل ثمبضق للاي ةظهنم اسييتفشب ةتفطلاو ةتسحلو عضولا دعب هيلع تلاش
 يسن ةماعلإو جالا يا نيللا عناص ناّبلْلا + رم منغلا نمسل ! اللا + اوقّرفت موقلا بلبلو هللع تنظعتو

 ررحلا دودح نم نيالا + اناَبلنيللاو بيلحلا عراب قلعتيايبوللا قروك4 ةقرو تبن بالبللا*اموصو اهتبلج

 !رم نيطلا نم بورضملانوللاو ٠ نبل ١ قيرط ىلع يفئومسي و نيكاسملا لبحو رجلا قشاعىنسيو رجل ىلع
 نيلو نبل )ويف لاقيو .ةَمِلعو رك لثم ةنيل ةن دحإو ءانبلل * لفل تقيو رعشلا قلحيةنممظعلا نبلو .٠ . قيلعلاب صم
 صيفلان نبل اقراط يللا حم اّضيا نيلإو.٠ :ليإك ا ردصم بلبل + هب .ناريجو لكهابذ ةابلا بلباو 2س

 نيم دالأ ثانايف ضيبا ل اًيسو ردصم نيللاو ةتقيتب دنع ةبلبللا ةنمو . 07 دنع سيتلا, توص ةياكحو
 طه اوهام تح شعتسم» هسا يسمو جو22 ىّدتي و ةيهنسا ددغنم عرضلا يف بّلحتب تاناويحلإو .٠ ةلبلبلا فيرحتوهرا كلمن عم طلتخم مالكل ةماعلا[

 سس: يسبب بحب بيحب يبي سيب بس يي يبي يبي سس سسسييييببااببببب

 1 ما
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 .ةناكف كسييلت دلو ةماعلا ا لوثو لع ل لكم يلا اجمال .كيخ ا ١بيدابو رادو |
 ا ملا نال يقم لاب د فيزما عرس طا راما قنا : ىو 3

 ..اًسلَ نالف يفنا - لوفتو . سيال عج بلي .تطلوخ يا يبسبتلادق نيكي نا تف كيد فوأ
 نسيم نالف يفامو .خضإوتموه يا . ثربكوب ام | شيليام ى للا طالخلا ياو ]هيأ يف كلوق ْ

 يلا سلا بون ضرعأ م غاقمأ نمو ٠ عيتسم مي سابل اهنم ًالكنإف ةجوزاإو جوزلاو 207 ةسبلأ أ

 لق نسبللإو نيد 0-5 | :نطسابلمتنإو 00 ةرقإلاةزومل يف ةعبو رخال

 سلي ام سوبلم او. سالو زولوهو نيدلوللا طالاتخا يب ابل مهيب لاقي . عاتجالاو طالتخالاو |

 ' سيبالم جا سابل و فارعالا ةروس ةيس ىوقنلا سابلو ٠ عاتجاو |

 ريغ ىلع انهو انهه نم ةعبج *يشلا شبل ح شب نبل  ارتس وأ ةايحلا وأ ناميالا يا ليقريخ كلذ ىوفتلا |

 رفاسملا تاودا نومسي مهو.ةماعلا مالك ن م يثو ماظن لبقو نسحلا تمسلا ليقو هللا ةيشخ ليقو ةروعلا|
 ظ بلل ايقسسعتإ | واتصل نشل لحالخلاب لاهو تورفا لربابل

 ظ ١ بضرالا ب برض بطلي ضرالا هب طبل مهب غلب ام يا . عوجا سابل هل مقاذاف لغلا ةروس

 طيلو. عرصو مايق .نرم طنس لوهجلا ىلع وب طبلو لسا مكل هللا !برضةياغلا عوجما
 طبلي ريعبلا طلو . طوبلم وهف ماكرلا ةباصا لجرلا ىاسايللاريتكلا سم عما

 50 رضاالف ةبانلاو.و دعب وهووديب طبخ ال لا لفنالوسيلقنلاو ظظيلخل ارندكلو نس

 نينا طبل لوفت ةماعلا لي شل وا .اهجرب| ٠ مالظلا طالتخإ. 00 طالتخالاو ردصم

 ريغ لجرلا طّبلت  ةتجلاعم ترسعو عامو ىنترا يأ | ةقيقر ةردج وهو قاحمساو 1 ج سبل ام سبللاو
 ريعبلا طبذتو .هجوت نالف ىلإو ٠ غّرتو عحضإو ادعو اهعوسكجدوهلإو ةبمكلا سْيلو . محلل و دلجلا نيب نوكت
 ٌرملاقي . ةطِبللا ممالإو اهلكمإونب برضو ادع طبنلإو ا نايل نمالع اعف ||

 000 مع درا لا: طيئانو عب ةيمم ةنع يللا ننفكألف ؤ

| 

ْ 
 ا

 ا

 ب اوفاطا هب وتو .ةٌماوق عج سرفلاو . هيف ىسرما اهثوم ًاليغ ناز لفط فارطاب
 ,طابتلالا نم مسا بلا ماكرلاو للاب ةوملوأ فو ٠ ردلصم س لاو .بايثلا نم يبرض اًضيا سّيللاو

 .عةطبحو ةطلكوخا قدزرفلا نبا طلو .لرقالاوّعو كم يا . هاَسبل ةيهاد : لاكش يا كييرمالا|
 ادولحلا طابلالا + نيلجرلاب طبخ اعلا دنع ٠ يلا تالاح نم ةلاحو بابنلا نم برض ةسيللا |

 موكرملا طوبلملاو ٠ ”موي ةلاعض دوم طببلملاو . لعَبل دحاولا | لاكشإلاو ةهبشلا | ةّسبللإو ةتسيل نسحا ام لافي
 ْ لب, اا تصاب هد عل رمالا نلاقي يطال قر تس بسوأ|

 ا” لوا تل يف تيا, يلا ول" .٠ هلكمللا جل انمنا او سليم سويا لقب سلو .ةسبلا|
 يل اَنَبَل لجرلا تبل لاقي وا قذح ةقاّبل قبلي قلو اه او اههعن اما ايسول هلابك ارا

 وهف قالا قبلو نالفب ةوحنو بون اقيلو فر رظا ةعنص ةانأعو ءايبنالا هووح فو عردلا اًضيا سوبللاو أ

 أ نيللا ةقابللا لصإو هل قبل لوقت ةماعلإو قيل بلراكادف بوذا سيلا عردلا لع يأ رسوبلا|
 ديا ةمبلا يا ةوحنو بوفلا هل قلو هني هيغلاىّبل للا ضيا سييللإو ٠ قلَخ يأ سيل صيقو ٠ ا
 ا
|| 

 * تيبدأوملا , مالك نم يثو ٠ شو < هب قلي ناك نأ « ىدبلا .هرايظاو هةفينحيراس سييللا+ سبأ هل سيل لاقي ريظنلاو

000 



 ا ارعش لكلدْيلا دلال عاف مسا دباللا + ادبنم اًنكتعو ادرم اًنايلصو
 | لهانفر دم يوقع اّيفيا ةنيللا بكد ودل ج مضلاب ىدابللا + ريتك يلا . بالا لامو:اادسالا
 ||| ةنم وندي ناردقي ال اًدحا نال دسالا ةّدبِل نم عنما وه | راظي ن نا الا ريطي داكي ال ضرالا ين دبلب رئاطرصنلاو

 || .ةديلوذ ةبنلو امنع بذي اًنبا ةئالوتدبل نم فيكو يبا ىدابل لانيف رركرو يدل ئدابإلل لاقي

 ادرار نفل لاو كايلضلا انت اًضياةقيللا الباز ويف ضرالاب«ىزتليا تح يللا 0
 . بف اهب عقر ةليبفلا وا صيفلل ار دص اهب عري ة ةقرفكاو «نايلصلا نم نصع داهب يااًضيارصنلإو جلاب ىذا

 ا أ داوتلا وهو نايلصلا نم صعد اهباصا يل هن ةقانو ديم فون اوارعش لك فائل او كلل ل ا

 ||| صختف ةنم ثرثكا اذا كلذو اهصالغ ينواهيزايح يف: وكذا ئاطلل ىلا ىلا ديابلج ماع |
 ا 1 000 ضعب ةيسو» دارتلا دوبللا دب ةياقو دوبللا نم سبأ بام ءابلا ديدشتو مضلاب ةداذلا ا

 | هلا لارج ديلا + دوبل عئاب يدوبللا ب ءايلا تع نيلرلا هل نيبلتا فوط وتل رطملا نم

 ا ال اك ةارعش ةدعدييلو ٠ ةالخلإو يا ٠ دك لام + شويرط نودب رانا
 اهوا يفلا ةقلمملا بحاصوهوا ادينوعمجلا ىنلإوروكلل ارئاطلل دال ىدبللا لا روكا

 ١ انف اهلعرابدلا تنع وضعب قوصلل هب يثسديلتم فوصو ا رمش نكد
 0 اهماجرف افوغ دبا 1 لاقي ةنمو . ةدرالاو مالا د دابلا ج ضعبب

 5 دمالا دبلملا + رت ءاط ديللاو اًضيا دييللاو 0 هيف:ددرتي ناك اذ هليل كبح الا نالت

 ١ 1 فدري ةنال لاحترالا كرتو مانملا نع ديلا فافحيأأ|
 || . ةفل ءوثلإو . اًديدغ ةلكا اّربَل ةزبلي هرب لع لمي امو فوص نم طاسب اًضيا دلو .كلذ
 ناب دعش هاتر ودنا رو اهبرق ذاع دلو . ةدايللاب فرعنو جرسلا تحت سرفلا ربظ
 || هي اًنيطل برضوا اهتخ عم ضرالا تبرض ةقانلإو كايف كل او دبس هلام لوقو فوصلاو ردصم

 | ةركذ اذكه ءاودلاب نمت انإ ىلا ناو كاف رداطإ حلا وادللا اًضيادبللاو .دّبلنملا دبللإو. نيسلا

 أ رسكلاب لف باب يفورمعو با( رئللاركذ يا) .نييكيادل لاو امام ةيئللك ١ ةلزنمجربيالو
 || اهبنشم ةلمجو هلل اد ك . امج يا ابل الام ثكلها لوفي دلبلا ةروس يف ةنمو

 ديدان ا ودعم نيل ةنال فرضي وهز ناقا روس كل ذل

 لعنوطلخب ام مهيلع انطلخل يان وسب |ي ام مهيلءانسبللو اهدفو يتداعةعنمب يذلاوه كانا برعلا معزتو

 هج راى ماير انها نولونفو مت عبس هاقب نيب نافل ريخاوكلمأ الف اهيسنسي مرح ىلا

 0 .ةنم عرفتم يناعملا يقايورتسلا سبللالصاووبرتتسااسبلا هس الر عو لبج يرفع ٍربظا نم ريس تارعب

 .ارهد مهي ىلغ اموق سيلو.اًنامز ايت ةآرما نالفسيلو رسن ةدعب لحسن كلم اًلكرسن ذا ةعبس ءاقب وارطفلا

 تال ةلك ةبابش ةعم تناك ربع ةنالف نالف سيلو | .ةارعشلا ةتركذ دقو اَدل اهرخآ ناكو روسنلا راتخاف

 أ | يا هيف ام ىلع انالف الف سيلو .رممل ا ركذ نم اهبف ةغبانلا لاق
 أ .ةلد هيغلإو . ةطلخ رمالا ِهيِلِعَسّبل + ةلمتحإو هلبق اولبتحا الها ىضاو الخ تحضا

 و م ٠ ةنطاب فرع انالفو . ةطلاخ ةسبالمةسبالو| ديل لع ىنخا يذلا اهلع ىنخا

 | لاو . ةاطغ ةسبلاو . ةطلاخلا مزال نم ةيللا + دسالا عتفف رسكب ريل وباو جتفف مضب دل وباو

 ١ م1 [عيم



 هيك

 ضايفلا لعرعشلا يف اج دقو ّدعتي ل اذا كيرحتلاب |
 ردرجح 5 اقأ

 كبل اذ تاجاحلا لع نوكأ دقو
 بيل اعذلا مضنا اذا ايذوحإو ظ
 ًاظبا اموا ايا ةلعف أطبا ام يا اذكل عف ْنّأَثِيَل اموأأ
 + فدع | رادمم اكل يس ل ان امنوا هلم

 «تتراكللاب ةسيلتو .'تبلي ةلعج ةعبلاو ناكملاب ةقبل
 .رفو + كككلا ثابللا. * للمسن ةقبلتسإو . فقونأ||

 يف هل اهعس ارثكآو ثياللا ثيآلا < ةئيطب يا. ثابل |

 'ح

 فقودلا هيلو عودلا ةعبللاو . وللا ةئبللا * اًباقحا||

 ةئيبللا # عابنأ ثيبث ثيبل تيبخ + ريسيلا ثيللاوأ|

 كابل ج ىش لئابق 5 ةعاج سانلا نمو زادصم |
 ١ هعرصو ضرالا هب . داج ايل جب ضرالا هب ع

 .مايق نم طقسو حرص يا لوهجا ىلع هب جل لاقيو

 يلا ةحلانج ةَهللاو هلل او ةّيلل | * لتعلا

 هيا دبل كلب + دلو ككل جا بدلا اسهب داّصي
 طر ]انعم فلل اجا اهنوارضا ا عربا كاوا ةكراب

 بيّوذ

 رعراضت نيب نزملا لاقث ناك
 جبل مانج نم كريب ةماشو

 ىنعم علاو لجرلا خا + اماتلتب لجرلا ل |
 |يفركذ ل لجر م |و ثمل يشل و ةعاجتلا ملا + عا
 كانا ساك مل نم بوعش تدعابت 4 ةنمو «ثيداحالا|

 ميلاب جل ةياهنلا فو
 انالفو .ٌةذخا نالفنم <يشلاو ماا

 ٠ ةدسجو .ةقش انالفو .ذخالل لانحا لجرلإو |
  3ةيراضو ةءطال اًخاَبلو ةنجالم ةخال د«ةمحل رثك .٠

 او نم ةيسج ل لوقل :ءاعلإو :ةنبلل ايبسيطت ةلعبلا#

 0 نيب قرف: .رخآ مضصوعو |قيرط يف فّقوت

 أدب دباو٠ ضعب للا دارج ىف عمج ركحأو لطم | 4

 طلث دقو وزي ىلع هن ذب برض ربعبلاو . دوجتل ||

 ديل

 | ناتك رزبوا ةض ةيوس ةلاخغ ابيف لعجم ةقرخو ةّرلبأ ة وللا | .

 10 مسجلا نم مل الأ ن ناكم ىلع عضوتف كلذومحنوا

 | حرقا كاهرم ةميظع ةرجث لا إو . تال ج
 ناحول مَع اذإو ةرشان فعرا اهبشخر شن اذإو هيرك

 نعو .امحتل او ادحإو اًحول اراص ةنس هلا يف الجو ةنم
 كلاعت هللا ىلا ىش انين نا ينغلب يرضحلا لقاب يبا
 رانج اع ناك ليق ع لل | لك نأ هيلا جواف رفحا |

 ايها« مهلا + كيس تافرصمدلا ليف نب
 ظ كيما ةجغلان

 أ.هب قزل هب ديلو .وب ماقا اوبل دبلب ناكملاب دبل

 ا هديلي فوصلا دبلو ٠ هب !وفاطإو ٍةومزل لجولاب موفلإو
 |ةياقو دمعلا سا ار يف ةلعجو ةطاخ منهل لبو ةشفن اً
 يا ةدبلو هيغلا ديل لوقن ةماعلاو. ةقرخي نا داجتلا

 «نايِللا نم صغد ريعبلاو و«. ماقا اًديكدَبلي ناكملاب ٠|
 ارم راو يكرر تاكلاو ةنفدبل (مهف فرم نبل فيفا نحال جابالا * اهب ةبرض اصعلاب ةعلو

 ام هرعش ديلتيل غمم رم بيش ويف لعج | بم
 || ةضعب ىصل َضرالا ئدتلاو: مارحإلا يف ثعشي |

 || نم يريرحلا لوق همها دبللاكر اص ىتح ضعم,

 .| يا دجاج ضيغو ةنجاع ديل هنا م ةنامسملا هعئماقم |

 انزاك اع ةنكلإو عوزتلا نع ةنابكودو :فاعباك |

 (جرسلاو: .هب ماقا ناككلابو. اهب قزل ضرال اب دبلإو .هيف
 - يالا يعاد ولا .ادبل هل لمعا

 ظ قنع ةأطأط ةسارو.٠ قلإوج يف ايادج ةيرقلإو . زهلظ
 00 لبالاو ةيدع ةقصلا ءيشل أب <يب اأو .لوخدلا

 | عضوم ريزا لصملا رصنو :.نّمسلل تيتو اهرابوا
 |واع

 |قرخناو هلوبو نطل نم ةدبل وزجت ىلع رصيف لا
 0 ا .ةعّقر ٠

 ين
 0 انا هيلع اريل وع ارا

 خابلا 500 أ هناك مسا مالا ا را

 راما ١

 ودلو

 عدد لوقف ةنمو» ءاهفاروا ا 75 1 6 ىلعا *
١ 

١ 



 ةببتق نبا لاق .رخإو ةّوملا ةبللا# ةعسإو لاح يف يا | هب طغتف ىنهل ١ اهدي تحت نم اههطسو جرختو رسبالا

 ةأرملا هلا .طلغ دتف قلحلا غي ةرقنلا اهنا لاق نم | كلذكو رسيالا اهبكتم لعرخآلا فرطلا درو اهر دص
 رغُتو .تابآ ج اهجوزل ةبحم يا دبل ةأرمإو .ةفيطللا | ةيعيطنلا هتماقم نمّيريرحلا لوق ةدمو ٠ . سرافلا ريزي
 تاَبللا رعت نم ءارهزلا يلا نب مدا لوق يف تابللا رعاشلا لوقو؛ لالا ميبلتو

 لقاعلا بيبللا + يتازنلا امزح اهبدارا بجحإو موي. ,نيغلل ببال ن١ ١١ بانيو اهنا
 لاق . ةنعرتني الرمالل رمزال بيل لجرو :ةاّيلأ ج | .سأبال يار ماطقك بابل ر بابلو ليلا لكلا بابل(
 ا . اذه نم. ردا م 2: ريما ةغل ٍو

 ينناف كيلا جيف اط تلقف نم ذوخأم وهو ءيث لكن م صلاخنار انخلا باّبللاو
 ٌبببل كاذ دعب نإو مارح تال قاتعو ةبابا ةشخ لاك ووخنو زوجلا بابل

 «ةيبالا نم بلم دار |مهضعب لاقو. متم كاذ عم يأ هفوج ينام اهوحتوةزوللاو زوجا باو 011
 عم بل آلا * ةريقيل اك توتو بييللا تنم يبل نع اعلا قررت كلل بوث يلا + دبل كيد فعإ
 ةراورضإ صاخ فيعضلا واعظ ل لال ككل ١ 20200000 أرما مسا برعلا مزجتلا|

 تكلا لوقت كتل .مزال يارسالا ىلع ةبآلجرو.ردصملالا اللا
 تعلطت ينلا ل1 يوذركيلا ]هيلا ثللاو . عامتا ينط تلو ةفراخنال 0

 ا يلق نم عزاون | بئاوشلا نم صلاخملا وا لتعلاو هيث لك ص ل اخو

 .ةقرلا اهم نوكت ليق بلقلا يف قورع بل 0 ُتللاو.سكعالو لقع بل لكف لفعلا نم كزامو ١
 ةيلع نيعدتال كل ام ال ايا بتاعت اعت .ةيارعال ليتر [هعارشلاب لو ين رسل اب ريل سوال
 لوق يف هابلا دربملا هل كقؤر بل 0 هل ىلأت ت تلاقابابلا 8 مش لاب ىثنغم ةنال كلذي يتب بلق اهانعمو

 0و ني مل أ تانب كاذ تملع دقرعاشلا اهوحنو زوللاو زوجإو لغغلا نمو بيل ا
 مصدلا بالا تاق يل ١ تعمج اذاف . ىلا اذه وه ةيقوصلا دبع الار" وبل ج اهنوجيةلس ان

 0 يف هابل م اغداب اطالعا ن. لوا وهو بِي رماه الا وشق قع واصلا نب دنلا رونب رولا لقعلا|
 ردصم بي اجلاو . قينلا ىون ل نع. مولعلا او طاطا مالا رونلا ةدامو تالئختلو

 قَطل اب قرعيو بايذلا نم ببللا عضوم يفامو.ببل | رخخلإو ردصم ببللا * نوكلاب ال ةقلعمملا بولقلا

 بوبلا إو .بيبالت جر دصملا نعم فار النيتهاكمسا | ىا لمرلا نم قرتسا امو ردصلا نم ةدالقلا عضوموأ

 لقعل اي ثفوصوم يا ٌبوَبْلَم لجرو . لوعفم مسا ةظعم رجالا لاقو ولب> نم اًبيرق لمرلا نم ناكأم
 ةودص برص انالقو .اه)ول اَيَل اهتبلي هني تبل 2 | اذاف بيتك ليق صقن اذان لشلا [ اللا

 نيحلفلا دنع توباللا ةنمو .اصعل اب ةبارقإو ةنطبو | صقن اذاف . طقس ليق صقن اذاف.لكوع ليق صقن

 مهضعبو . ةكسلا اهب طغكت زامهلا لفسأ هي ةديدحلا ةمرلا وذ لاق بَل ليق صقن اذاف بادع ليق
 0 ةفلخملاب ثوباللا لوقي ةحاو تامللاو ديجلا ةقاب

 انآبلو اًنأيِلو اًدبَلو اعبلو اَْبَل تيلي ناككاب ثيل كتاب قف[ اللا
 هلل ةكلوحب بال وهف ماق ةإو ككم ةَئييلو هالو ردص نم ةبللا يف جرسلا رويس نم دي اماًّضيا ببلإو
 ةسايعاربكل ب لعق نم رادصلا نال وادا: هللا ن ؛ | حروسبل فنالفو. بابلا جلدرلار انشسا عنمإ 6 ةبانلا|

 مالا ١

-_ 



 أبل

 هذه يف ىنعملا لصإو . ةبسانملا يف نييلوصالا ضعبأ
 عيجلا ةداملا

 لحل يف ةغل ٌنأَل - نأل
 * سبدحإو اطبا ( أي ) ايدل ىذاي لجرلا ىآل

 ميلا لجرلا ىأنلاو ٠ امال يف عقوإ ل! لجرلا ىآلا
 ةّدشلاو ردصم يللا * ًأطبإو اًشيع قاضو سلفا

 نب بلاغ نب كل ا يو ةريغصت مسا يلو
 رعاشلا لاق. شيعلا يف ةدغلا ىأللإو. رف

 ىللاو هباوثأ ةقولخ مركلا م اعل سيلو

 ةاّذل ةككومةرقبلاو ا ٌيشحولارونلاو سرتلا اضياىكلاوأ
 | ةنحلاو ةّدثلا هاّوللا* ل ابجإو لبمك الأ ج ةاتفك
 ثالث هل ناك نم ثيدحلا يفو . ىأنلا نم ةالعف قو

 رانلا نم اباجح هل نكن بعاوأل ىلع ربصف تانب
 الاخت يف ركذتسو ملا يف ةغل هضم بَل

 ميعطا ىنلاو ايان اك

 :ًابللا ةتعضرا .اهدلو ٌمالإو .ةنيطو ةحلصا ًابللاو .ًابللا

 ةئيلت ةاشلا تبل * يقس لوا ُهاقس عرزلاو سرغلاو
 اكل ”كابأ أيلو ولم يف اهعرض ةسأبللا عقو

 نأ ياسا ند ةيئاتكك ال للا كيل لاق
 ايلا لالا اجل رفض اازطل»

 | اول اقف زومبب سيل ام |وزمه ىتح مهتحاصف مه تجرخأ

 زوطلا نوكرتي كلذ رخو كيلا اانا داب تاّبل
 مدنع رثك كنلا ل ادا . ةغالبو 0 عر ىلا

 .ةؤطو ةيلصا ًابللاو . أبللا موعطا موفلا 0 بلا
 انالفو . ًابللا ةيعضرا دولا مالا“ ًايللا تلزنا ةاشلإوأ
 عضريل فلا سار ىلا هدش ليصنلاو .أبلل اب * هدّز
 ةاشلا يعارلإو.اهأَيِل عضر هأبلا 0 ًابنلاو.ًابللا
 + اهّآبل عضر ةاشلا انمار طب الار  ةلدح
 ةءاسللا ا خف ركب أيللا

 ٍٍِ دلو عن ”رخل ةوبللاو ءمضف فن للا ةبابك

 200 اعلا ةبادلإو مادبا راكملاب

 7 رولات تك لاو ركب اراب

 أم

 |ايكتم ىلع اهيفرط دحا عضن تاوهو لعلل تاق ايو بلو تال ج ةدسالا م دكب ألو ةاطقكتابلادأ|

 ببل

 ةامع + ةغل وإول ابو زيها ابيف لصالاو . تاّوبَلو
 اهجاتن اند يا خيالم

 اد ةعل دعو .ةمزلو هي رمأقا ابل كيلي ناكلاب اكمل
 بابلا كلنعاط ىلع ميقم انا يا. كيبل لوق ةنمو ٠ كك
 يدصقو شاَحا ٌهانعموا . ةباجادعب ةباجإو بابلا دعب

 .اههجاوتواب يذاحت يا 9 1 كلل

 .كل يتبحم ٌهانعموا.كل ةباجا ثمحت اب كهجاوم انا يا

 © 1 ةاسنرا ااهجورا هب ىلا كل رم زم
 منا ليلخلا نعو .صل اخ يا .ُثبابل ٌبَسَح نم .كل

 كا لانو دكوتا ةيجا لق ( كيل ىاا) هو
 .ةفاضالل نونلا تف ذل كلل نبل كيبل لصإو . ةماقالا
 فوذحم ةلماع قلطم لوعنم هنا ىلع بوصنم وهو

 الل امل لاقي نا ىف ناكو :اًركشو اد كلوقك
 يه ابل اه لعجابل ةبادلا بلو . كل نيّيل ثلا ةلصإو
 كلك كالو ايل برض انالف بلو ٠ هلال

 ردان وهو. وعل لا دلل واط 3

 "ل لاقي ةباهللا يف ل اقو.. فعاضملا يف ةلريظنال

 زاجلا ةغل هذه اًبيبل راص 0 نضع نفع لئم ثم

 سوماقلا يفو ري رق نزوب ٌبملب

 لعفي َلَعَف سيو هبال ملت : مضل ا

 ىوس ( عراضلل يف اههتثو يضاملا يف نيعلا مغب يا
 الكاتم باب نم وهو ٠ قلاب بلت ب يضل اي تيبل

 او رداد 20 هلواغ ابيل كسلا با + نييعللا
 يف مرغو هردص دنع ةبايث عجج سا هبيباتب ذخا

 000 هرج مث ةموصخما

 بل هابننلا لوقو .هيف ددرت ه ءيثلا يف نالفو
 دلل .ةساوإلا عضوم ىلع ريرحلا طاخ يل اًريرح

 ليرات ٠ضرع ن اقل هيخلاو 0
 آذا اهتعنقمب ببلعت ةرللبا هل رّمثنو مّرحت اببلت برجل



 يملا

 دعي مهضعلو لع ةنزوو كلم ل اقيف ل امعسالا

 ىنعبب ةكولالا نم كلل قاقتشا لييقو ٠ اًدوذش ةزممل
 كَلَمْراصف نفل ةز يملا كفذخ كلاس هليطإو لاسر

 .كالمإو فال فينأات ديحالل خش
 بهاذم ىلع اهتقيقحو ةكيلملا ةيهام يف هليكحلا تغلنخإو

 ينلاسر يا يك المو ي ًالمويلا لا |
 1| زنعلاو .تدقوترانلإو . مل ةلالقربلاو مهلك

 ,رونلاو .اهتقّرب امنيعب را عمدلاو .تمرخت

 اذا ةيشارلا هتماقم نم يريرحلا لوقو. ةكرح وبن ذب
 هب مسي مل لال نا ىلع ”ةاضأو هرّون ي.ةبنذ قفالا لأ
 اًنثعتمانه ةلعج ةناريغل الت ىعب اًمزال الا نينإوفلا يف

 نم اراهتسم نوكي نا ليدحيو بايلا سايق ىلع المج
 |! أتى ربلاو مهلا الت »+ ةقبعال اذا ّيصلا تألأل
 هلذالإو كذللإو لللا+لآللا ةفرح ةلاَتللا * عملا |
 |جرفلا 0 الذال ٠ 2 ولأ سايقلإو لولا عئئبأ ||
 نولي ناكام م ناولؤللا « كيال جودلاولؤألا + ايلا ا

 قلؤْل ةدحإو ةاؤللا * ٌناَولْد نول لاقي

 ربع لئاق ةريقللا مالغ ولو ولو ةيشجولا ةرقبلإو أ

 هنولب ناكأمو ٌواؤللا ىلا بوسنملا يلوا
 ويلع لمج ممعلاو» ملا ىلا ةيسن امل مكي مآل ظ
 7 _ عرضلاو حرجلاو ٠ ةحلصا اًنالفو . اًماَوَل اشيرأ

 |دض ةمالو ةمالمو امو ملي لجرلا مُولو٠ ةعمجوإ

 |كلذوعتو انين سفنلا ع لصالا يفد ناكو مر 0
 | م 2 ةعجو ةلصا ةمالم ةمدالو منيت مال # ميلوف

 | هسا. ينمئاليال ماعط اذه لاقي . ةقفإو انألف ةيشلا

 ب فلا نيب متالو .ةموالو ةميال لوقث ةماعلاو ينقفاو.ال

 ملاصخ رهظاو ا مانثلا دلو املي لجرلا مآلاو .لاص

 يف كّلخلاو.. لصالا ينايرس وه ليقو.لعق ةنزوأ

 ةَكْيلَم بتكت و ةكيالمو تئالم عايش لا قولا لسا

 | لاقي كالكاكة لاسرلا ةكّالكلا + اهعانيتسال لحال

 رد

 .ةعودص دش غيفلاو اميباوبلءسانلا وعدي ام عنصوأ لد ينارون :كهيطا قي كلا 7 رعتلا كك 1

 ابق الت مهالتو امثولت : دسانلا هيثلا مألنو .ةلصا اًنالفو | ةرثكل ةتزه 0 فّلهت دقو. لم ةنزو . ةفلئخم ل اكشابأ

 مونلاو“اتنتا ةتراتيدلا منلاو: . لصتس ١ ماعلا مأيلاو | تبش

 امالعسا نالف ماسإو. قصنلاو مضنادىثلإو.لوعيدجا

 سبل لجرلإو .امآلل مذا اًراهصإو .مانألا يف جرت
 .هوس با هل يا الآ ٌنالف مّآلت-إو .عردلل ةمللا
 ندم كلج عجار» ةملدسا دوسالار جحا مالتسإو

 ةيبتملا ذّدْقلاو ةجاح يا مائل دل لافي ةجاعحلا ما ىلا

 ش لي ايو
 ةماتاوهو .نوكي م

 سرب قا درخا ”ممسو ٠ صخشل إو !و ةمذللا 3
 لؤق ةنفوديبع وبا لاق ةاضطب ابضعب م الي يا.ماَو

 وفا ربا

 لبان ىلع نيمال كدنل ةجولختو ىك اسامهعظل
 للإو ٠ ]و . ميلا دض مللاو ةيبجع »لم يإ أل ينو
 كلفت :بدقإو . لكانلا نيب قافتالاو خصل 1|

 بلاغ نب ريغ 5 تيعد اذا

 أر

 ضيا ملا ميلا عجراتللا يق نيليا اك ةريظا نيل
 رالسوتلا هاملم لاخي. لاو لاو لَستلا

 1 58 عردلا ةماللا + ناش 59 75 لاقي
 || ةلمإو لخاو.لكفلا» ةمللإ] قيايقايغرلط وأو

 موج ءير ىزخالا لقط مت دق له
 رهن رثكلا # ةببشو ةلثم يأ

 اهيل نينع دق اهوجنوب تي

 | ةاهلا اهنع ضوعو ةطسو نم ةزمطا تن ةذح رق

 || ايش ةباش تجوز دقو ىلقي يركن ةنمو ٠ ورخآ يف
 | متر 3 ةاسنلا نم نم لورا تتابع

 ةعاج ةموللاو.هل .ةلقمو ةلكش يا لاجر 0 اهم ةأرا

 تيبلا ' حاتم نم ديس هبال ام نادنلا ةادآ

 0 ءىكلا + ريغ عنصي : 2 نعود دوو

 اي ل همس عدلا |
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 تال

 بضغ وح ضوفخلإو ضفاخا نوب دازن اهنا رم دقو
 ةيلقا ىلا اما عمل ارد وش ضلي هاذمو يمال (ش

 فرحا اهب دارملا اناف هايلإو و)ولا نيب هاجتل | فرحا يف
 لاق. ةكرحلا لبقي ال هنوكل هب ةكدتبالا عنتمملا يواطا
 |١ ل املو ةئيللا فاالا ةمالع فرحا اذه نا ينج نبا

 هدر 1ك كرم يلبي ال.ةنألل مسني هي طلال كم
 لوقوال هيف لقف ةنظفل اذاف هب ظألتلا مينكمل ماللاب
 نيرمل باتكلا اشم ةلهعتست طلغ فلا مال ةماعلا
 ةيئاجعل | فورحملا ميلعت ا

 ميقتسملل ا ل
 اهيف فلثخا اهرشك ا اورففعزلاو هيلا نب تال

 اهدحا .بهاذم ةثالث ابيفو اهقيقح يفاهدحا. نيرما يف

 مث صقن لصالا يف اهانعم ٍضام لعف ةدحإو ةلكاما|

 هلبلا تلف ءايلارسكب سبل ابلصاوا ينتلل تامعتسا|
 ينانلاو املا تباذإاو :ايلبق ام جانشتإو اهيكترتل اكل
 تيروْتَع فاك ظفللا كيأتل هيلو ةيغاثلا الت اعلكابعاأ

 .روبمجلا ةلاق. نييكاسلا قبلا اهكيرت تحو اماو

 ةيفانلا ال اهنا كلذو ةلك ض عبو ةنلك اهنا ثلاثلإوأ

 ةوارطلا نبإو ةديبعوبا هل اق نيحلا لوا يف ةدئاز ةآلإوأ
 ضيا كلذ يفو .اهلمع يف ينانلا رمال .ماشق نبا درو

 اهياو ناف نيش ليعتال اهنا اهدحا. بهاذم ةثالث

 لعفل لودعف ببوصنموا ةربخ فذح ًادهبف عوفرم

 ةيالا يف هدنع ريدقتلاو شفخالل لوق اذهو فوذمحأ
 ٍصانم نيحال عفرلا ةءارق ىلعو ٍصانم نيح ئرااآل||

 مسالا بصنتف ّنإإ لمع لمعت اهنا يناثلإو . مل نئاك |
 اهنا ثلافلاو ٠ شفخالل رخآ لوق اذهو .ربخلا عفرتوأ

 لوق لك ىلعو روهبجلا لوق وهو سيل لمع لمعت
 وكنا اكل اهلإو يلوا وحال اقع قيال

 ةارغلا صنف اطووعم ِق فلئخإو عوفرملاوه فوذحلا

 :ةيوبعب لوقرهاظزوهو:نيحلا ةلقنل ىف آلا ليعت ال اهنا
 ىلا ةءاجو يسرافلا بهذو . صانم اح تالو وي ا

 ام

 كالا لوك لغو ةفدار ايفو نيحلا يف لمعت اهنا | . ىنعملاب ٌلخيال اهفذح هذهو . ةّبحا نإو يتعبتت نا يا

 هيلع 3 يضاقتلا يف اًنالفوأ

 كل

 كيم ا 0 ةاغبلا مدن

 ميخو هيغتبم علرم يقبل

 نيركملل ةدءاولاب ةتكرقلا عا سمح

 هيلعو يش لكسز ِ

 لتاخإلا كهذلا ,قازا هونك ةترقوي ةرضحو ةرخ

 دروزاللا رم نولب ناكام

 20 ٍِق تروكصُذ 3

 رممسإو ١4 طابا ةهرمأ اطال ةلعّداي هلع

 .هيلع حاف ةاضتقا كاز ملام ةرضااضتلااب وهن 3

 يس ٌنالفو . ىراوت ىتح ةفرصي ملف هرصب ةعبتا اديزو
 1 5 دنشأ نالف لغو ٠ تفنليال ًالهعتسم اًداف رم ورورم

 , ةيم اند دقو ةهدرطو ةبغ خل ةظآلب ةامإل

 اًديِج الكا ةلكأ اقل ةف داي ماعطلا فل

 لاقي .ةنع ةغل ا ةكيا نافل كانا - كل
 تيتنلا قلل ةلصإو : ينع ةغلبا يا نالف لي

 ايار ىلاعت يلا الابل فاعل:

 || هارنلا عزف نيحلا ضنخي 2 ٍنيح ثالو ٌئرَقو

 |ًايكةصاخ نامزلا اسال اًراج 0 لوحات تال نا

 | ,ناوأ تالو انحلت اىبلط نيدز اكل ذككلدزيو نع ن

 ْ نم راضا ىلع ةنا اهدحا نيبإوجي تيل عت سجَو

 ظ مث ص نإوأ تالو لصالا نا ينافلإو . ةيقارغتسالا
 |[سكلا لع ةؤانب ؛ ناكو ةفاضالا نع هعطقل فاضملا ىنب

 ْ مثنوكسلا ىلع واني ردك ةنال وا انزو لارنب ههجشل

 |.ةرورضلل نونو سم .كنييكاشلا ةقنلا لصا طار 3 |

 |ةينيمرا لاابجت دلوتي روهشم ندعم دْرَوزاللا

 || ىلا براضلا قرزالا فاّتشلا يفاصلا ةدوجإو سرافو

 || يِدْرَوَراللا * بطلا هي عفانم هلو ىلحلل ذختب اه

 كيل انقل اها ةول موسما نع كرف ةيرخااللا

 الاسر هذلكا7+ كشوف البق امالع ةيطافكا
! 

 أ



 الو ةغرطتمال ةريثك ةيكاف ىحنو اًيكابالو اكحاضالا| اذاف فطاعب نرتقلال نا يناثلا . ممالك نم سل
 .رةيبرغالو .ةيقرشال ةنوتيز ةكرابم ةرجش نم ةعونم | درالو لب فطاعلاف ورع لبال ديز ينااج ليقأ
 اهراركت بجي مل اًعراضم ًالعف هيلع تلخد ام ناكن إو | الو ديز ينءاج ام تلق اذإو . ةفطاع تسيلو .اهلبق امل |

 اهب عراضملا صاختبو . هوسلاب رهجلا هللا بحال وحن | نا ثلانلإو . يننلل ديكوت الو وإولا فطاعلاف ورع
 ةيحا كلام نبا مهلاخو نيرثكألا دنع ل 0 ةنال ديزال لجر ينءاج زوجي الف اهانطاعتم دئاعتي

 نا ىلع قافتالا عم قاننالاب مل أكتب ال ديز هأج كلوق | لجر ينج فالخم لجرلا مسا ديز لع قدصي
 ةذئاابوعل انعم كيلدبر دصتال هيل هه هل | يقال ل ملا 3 عتب لعاب فاعلا عنتالو .ةأرما الأ

 تاج وحن ضونخلاو ضفاخلا نيب ةضرخحملا ةيفانلا الأ نوكت نا عبارلا هجولا .روقل افالخور عال ديز ماقوحنأ
 مسا اهنا تيئفوكلا نعو هيثال. نم بضغو .دازالب | .اًريثكاهدعب ليجلا فّدْحت هذدو. رتل اضقانم اًبوجأ|

 اهدعب ام نإو اهسفن اهيلع لخد راجلا نإو ريغ ىنعمب | هجولإو . ثيل ال لصالاو ال لوفنف دبز كءاجا لاقي
 لبق. ةدئاز اهيمسو اًقرح اهاري مريغو ةفاضال اب ضنخ | اهدعب ام ناك ناف كلاذ ريغ ىلع نوكت نا سماخلا|

 بصانلا نيبو مّدقن اكرورجلاو راجلا نيبال ضارتعا نا | ًالعف ول اهيف لمست لو ةركلوا ةفرعم اهر دص مسا ةلبجأ

 ىت موزجنإو مزاجلا نيو بضغي الل ومغ بوصنملاو | ةفرعملا لاثم . اهراركل بجو اريدقلو اظنل ايضامأ
 رمز لخ الع طهانعيرام لوتس م15 دامس نا كلوق ين رركق ل او ٠ ىّرعالو رانلا يف كيرالا

 ىلع لياد اهتايا اًسنن عفنيال كبر تايا ضعب يتاي | ىه امىلع وام كل ينبنيالىنعم ةنال لعفت نا كلونال
 ليقو مَتلا باوج يف عفن ناالا سدصلا اه, 0 اهنا | لوغ اهيفال ال اهيذ لمعت ل يتلا ةركنلا ل افمو ..ءانعمبأ

 لوالا بإوصلاو اقاطم ال ليقو اًناطم ردصلا اهلا لذا لوق يضاملا لعفلا لاثمو .نوفزتي اهيف مالو
 بلطل ةعوضوم نوكتنا ال هجوا نم يناثلا هجولا ... | ٌلهتسا الو قطنالو لكآ الو بيرشال نم مرغا نيك |

 عراضللا ىلع لوخدل أب ٌتصنختو ةيدانلا ال سنو كرتلا | كاف هللا ّضضفالو كادي تلْشال يف راركتلا كرنافإو
 ةنم بولطملا ناك ةاوس ةلايتتسإو ةمزج يضتقلو | . ىنعملا يف لبقتسم لعفل اف ءاعدلا دارملا نال اهوحتو
 ايئاغوا . ةيلوا مو دعو يؤدع اوذختت الو حن اًبطاخم ةلوق ةنمو

 اًبلكتم وا . هايلوا نيرفاكلا .ترونسؤملا ذختبال وف له يناوغلا يف هللا كرابال
 بيسملا هيف ميقأ امم عونلا اذهو . انه كئيراالوحنأ ... بلم ّنآآلا نيب

 مقرف الر .ك راق انهت نكت ال لضالاو, بيبدلا مافم هلوق يف راركتلا كرئ َّذشو
 كلذو يبل ةديفم اهنوك نبي مزجل ةيبلطلا ال ةاضتقا كبج نب ثراحلا نا ريال

 قالا نم كلذو هآعدلل اهنوكو ف دالا ىلا ىلعالا نم َةَلَمَق مث هبا لع, فز

 نييواسجملا يف كلذو ساقلالل اهنوكو ىلعالا ىلا 0 يل يعالج 07
 مادو قل مافااعا ةلعفال هوس رما ياو

 0 1 كال كلا دبع 5 اح رز ”مإلا رفغتن
 ةبحاال نا | ربا يف يي لرش اتاك 1

 لفاغريغ بئاد رعادوبلو ديز *اجو بتاكآلو رعاشال ديز وحن تفصوا لاح |
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 بّيطلا | هلوق يف لاز ربخ يفو .دبعل اهيح نم ينكلو هلوق
 اهدّوزا ,ةرظن نم لقا الف يلع ًاليلقاتق اهتفرع نا ندل ىليل نم تاز امو

 |. سيل لمع ةلماع نوكت نا ىلع لقا عفر زوجيو| 2 ٍدارم لكب صقملا غاطاكل
 لعتال اهنا اهدحا . هجوا ةعبس نم نإ هذهال فل اختو | يتاشل ك ارا مهضعب لوق ىَرأل ينانلا لوعنملا يفو

 ةناف لماع نكي ل اذا ابمسا نا ينانلاو . تاركتلا يف الأ | مال مماسقا ةثالث شو باوجلارال ةثلانلا . كلذوحنو
 هبيكرتل لوقو ةيقارغتسالا نم ىنعم هنيضتل لبق قبب | مالو .اندسفل هللاالا ةطلا اهيبف ناكول وحن ْوَل باوج
 ىل هب بّصني ام ىلع ةوانبو .رشع ةسمخ بيكرتال عم ضعبب مضعب سانلا هللا عفد الول وحن الول باوج

 ٌلاجرالو لجرالوغ يف جتنا ىلع ىيبف .ابرعم ناك |َنديكل هللات و مقلا باوج مالو ٠ ضرالا تدسفل

 يف ةردكلا ىلعو .َنيماق الو نيلجرال وحن يف *1يل ىلعو | ناذّيالل طرش ةادا ىلع ةلخادلا ماللا ةعبارلا . كمانصا|

 جتنلاب هاج ةنكلو اهبوجو سايقلا ناكو.تانمؤمالوحن طرشلا ىلعال ابلبقْمَسَق ىلع بم اهدعب باوجا ناب |
 كثلانلاو .بكرملا اهههقتسي ينل | ةكرحما اهمال خرالاوهو يا متل باوجلا تأّطو اهنال ضيا ةطوملا متو

 لبق هب اعوفرم ناك أبب اهعسا دارفا دنع اهريخ عافترا | نّيلو معم نتوجرخال اوجرخا نيل وحن هل ةتدهم

 شفخالل اقالخ معاق لجر ال وحن اهبال اطوخد | رثكاو .راب دالا ٌناويل مورصن ولو مهورصنيال اولتوفأ
 0000 0 110 لا نإ تالحالو نيرتكالاو | ةيلوتك اهزيخ لع هلكت دقوا لع لعام

 مدقتيال اهربخ نا عبارلإو لماع اهعما ناك اذا اهب اص كل نيضقيا تولص ىن

 زوجيةنا سماخلإو .ارورجموا اًقرظ ناكولو اهنا ىلعا البيج تيزج اذا نينو
 عفرزوجف هدعبو ربخلا يضم لبق اهعما عم اهاحم ةاعارم | .اهحرش ىضم دقو ثراحلإو لجرل اكل مال ةسماخملا
 ٌلجرالو ابيف ففيرظ ّلجرال و هيلع فوطعملإو تعنلا | دعبلا ىلع ةلالدلل ةراشالا ءاممال ةقحاللا ماللا ةسداسلا

 ترّركت اذا اهئآعلا زوجي هنا سداسلإو .اهيف ةآرمإو | انإو . كلت يفامك نوكنلا اهلصاو هديكوت ىلعوا
 اهعفرو نيعمالا تف كلاف هللاب الا ةوقالو لوحالوغ | رمال ةعباسلا .نينكاسلا مآقتلال كلذ هي ترس
 مِلَع اذا اهربخ فذح رثكي هنا عباسلاو . اههيب ةرياغملاو | ىرمع َمركلو ديز فرظل وحن ةراجلا ريغ بجعنلا

 تروكت نا يناثلا هجوا| ١ كيلع سابال يا ساي ال وحن | ىا هادتبالا مال يف ليقو ةمركأ امو ةفرظا: ام ىنعمب

 ةيفانلا ىسأ او رادلا لكرال و سيا للوع ةلماع 0: منك باوج

 اهادحا.تاهج ثالث نم سيل فل اخت هذهالو. ةدحولل | هذهو . ةيفان نوكت نا اهدحا جوا ةثالث ىلع آل

 (زآ يانلا ٠ دحوم سيل هنأ ذا ىح ليلق المع نأ | نإ لمع ةلماع نوكت كرا اهادحا هجوا: ةسمخ لع
 || تاركنلا فالا لمعتاال اهنا ثل انلا ٠ ليلق اهربخ ر كذ | صيصنتلا :ليبس ىلع سنجلا ىنن:اهب دبرا نا كلذو
 ةلوق ييدنملا ىن هيلعو موقل اًقالخ | تاكاذا اهعما بصن رهظي افإو ةتربت ذئنيح سنو

 ئذالا نم ًاضالخ قزري مل دوجلا اذا ٠ | بّيطلا يبا لوقو :توقمم دوج بخاصال ون اًضفاخأ|
 || ايقاي لاملا الو ابوسكم ديحا الف ديحا نبا بوثريغ دم بوث الف

 |اهدحا .طورش ةثالث اهو ةفطاعنوكتنا ثلافلا هجولا| عّرم مؤلب الا دحا ىلع
 || برضاك ماوا وّرعال ديز هاك تايثا اههدقتي نا| اعل اط الوحن اًبصان وا.جومذم ةلعف اتسحالوخن اًمفارواأ|
 اذهأوا يع نباال يا نبا ايوحت هادن وا اًربعال اًديز |[ةيلا لوقو . اندنع ديز نم اًريخ ال ةةمو .ٌرضاح ًالبجأ|

 كا
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 هلوقك اعم بمقتل او مسَقلا رشع نال اا
 نايطلا هل ٌرزهش# ديحوذ مايالا ىلع تمي

 فما هك نع دا بت ار عن |
 هلوقك كادنلا ||
 ةموجخ ناك ليس كلاش ارا

 لبد كيذا نعبلا ناقمالك
 نملة و قي |. كليا اسراف ؛ 0 ْم وةك ءادنلا ريغ يفو

 ةورثو او بيشو ثبابش

 اذدرت ينك رهاذلا اع هلل

 ةبحا انو ورا ائيز ايرضا امو ةيرتعللا 0

 ةدئازلا ماللا فو ديكوتلا نورشعلاو يداحماو :ركبل|

 هلوتكو ديزا تبرض وحن هلوعنمو أ
 ,برثيو قارعلا نيب ام تكلمو

 ٍدهاعمو لس راجا 71 ظ

 يو ةيمنملا اب ةايملا رماللا اهنمو . ةّئيدر ةليلق هذهو
 فروا نس موق ُْ كلذو نينياضتملا نيب ةضرتعملا |||

 ديزا اباال ملوق كلذ نمو . برا سوب اي لصالاوأ |
 ةيوقتلا مال ةاّيملا رماللا اهنمو..هل ٍياْغالو هل اخاالو
 ىَده وحن هريخاتب اما فعض لماع ةيوقعل ةديزملا ياو

 لمعلا يف اعرف هنوكل وا نوبهري مهر مم نيذلل ةمحروأ |
 ثاغتسملا مال اهنمو. ديرب امل ل اعف معم املاَق دصم وحن

 ثاغتسملاو ثاغتسملا نيب قرذلل ةحوتفم فو عوق دنع

 ينانلاو .ةدئاز ريغيف ةعاج ل اقو . رمعل ديزأ ايوحنشل
 نئيبي ام اه دحام اسقا ةثالث شو نييبتلا نورشعلإو

 نا اهطباضو روكذمب قلعت هذهو لعافلا نم لوعفملا|

 اًضغب وا اح نيمهفم ليضنت مماوا بوت لعف دعب عقل
 تناف نرالفل تلق ناف ينضغبا امو ينبحا ام لوقثأ/

 | يذعجلا لعفلا نيب ةضرتعملا ماللا اهنم عإونا بهو

 هلوق بس فانخاو ٠ هل اًحوو ديزل ابن ةيلعافلل ةنيبملا
 ٌلعاف امو ةرئاز از ماللا لينف نودعوت ا تابيه تابيه | ٍ نمل

 نيبتلل د يع ربيض 0 يق وأ

 ىلولاو ءانلا دعب 0 ايقنت هلو ركل 0

 كف يف اوسؤياو يل نخر غ 0 0

 : عم 35 ةحوتنم 5 27 ريغ رم اللا انا

 نوقضم ديكوت نارما اهتدئافو ءادتبالا مال اهادحا

 يف قانتاب لخدتو لاجل عراضملا صياختو ةلمجا

 دعب ينانلاو ةبهر ٌذشا متثال وحن ادتبملا اهدحا. نيعضوم

 ىخ مسالا قافناب ةثالث ىلع بابلا اذه يف لخدتو نا

 عراضملاو . انيزل رادلا هي نإو ءاعدلا عيممل يبر نا
 كنإو وحن فرظلإو . مهيب مكحيل كبر نإو وحن هب هببشا
 ىحندماجلا يضاملافالنخاب ةثالث لو .مظعر قلخ لعل
 نورتملا يضاملإو .لجرلا من وا موقي نأ ىسعل انيز نا

 نم دكجلا فرصتملا يضاملإو . مأق دل اًديز ناوي دشب

 امال ةفلحزملا ماللا اط لاقيو .ماقل اديز نا و دق

 اهربخ يلابوست 3 مننا ىلع ةلخاد لصالا 2 تناك

 ربخ ىلع ءادتبالا مال لخدتو .اعم نادكّوم عيدجت العا

 ةيفانلا نإ نيبو اهنيب قرفلا اًضيا دينتف ةقتخلا نإ

 تدجو نإو ةقطانل سفن لك نإو اماعل تنكنا وحن
 اطوخد يف فلئخإو . ةقرافلا ماللا سنو . اقسافل اًديز

 مّدقملا ادتبلاربخ اهدحا نيئيش ىلع نا بابريغ يف
 مالاوب دير وعلوم لعنلا نادلاوا, دبر عاتلاوغ
 لماعلا تقلع اذطو َّنا باب ريغ يف ةيردصلا ءادتبالا | ن

 لع ل نم تعشمو .٠ . قلطنم ديزل ل ُُ

 الط نقش نأ نمو .ةيرك!انال دير و ىف ل اهتإالا |ان
 ةيناثلإو. ديز عاقل ون 2 *عءاق ديزل وحن يفربخا نالف ىلا ت كلف نو اطوعنم وهو ضيتلاو بحا لءافأ|

 ما هلوق وغ يف ادتملاربخ يف ةلخادلا شو ةدئازلا م اللا ريغ 2 اف نا كثلاقاو يفاثلاو؛ سكمل اب رمال افأ |

 0 ارقك ةحوتفملا تاي "دبر رش زوجتل سيلا ١١ ةيلعاشب ةيسوتلام را ةياوعفم 3 امو ةيلوعفمب ةسيتلمأ||

 يقل ريغ فو راولللا توكل مهاًالادبب تأ ل او ا ديزا ايس ةيلوعفملل ةنييملا ل اثمفأ |
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 الا دانا اا رسم
 4 اادب اليج دألا 0 20-7

0 
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 ددعلا نم نيثالث نع تاعي اح ِق ماللإو

 سيأو ٠ ةلماع ريغو مزخأ

 | مكعلطيل هللا ناكامووحن ماللاب نورفملا لعفلا هبلا د _ي دلل اعل اف. قايسو نيئفوكلل اًقالخ بصنلل
 |يادجم اهتمزالمل درجحلا مال هرثكا اهيّئسسو بيغلا ىلع
 دا

 |ضراع وهف اهمضب هللا دمحلا مهضعب ةءارق امإو هللاي
 كأي عماالارطو 1 انل وحر هضم لك عم ةحوتفمو . عابنالل

 | نمو لجان م اًناغتسم نوكي نو وب اًناغتسم نوكي نا اهتم
5 2 

 |ناكأمو ارقيو لعفلا ىلع ةلخادلا ماللا متي نم برعلا ظ
 اهدحا انه ومع انا ةراجا ماللو .ممذعيل "

 هلل دبحلا وبغ تاذو ىنعم نيب ةعقاولا يفو قاقنسالا
 اذِهو نمل ةنجلا وحن صاصنخالا يناثلاو هل ةّرعلاو ْ

 |مودتو كل مودا كلوقونالف/رعشلا اذهو رولا يصحلا
 |.ضرالا يفامو تاومسل !يفام لوح كلا كل اجلا. يل

 ٍديزل تيعو وغ كييمتلا عبارلاو

 سداسلاو.اجاوزاركسفنا نم ركل لعج وبن كيل.دلا
 يش نيب اخنإو  ارانيد

تمو يتيطم ىراذعلل ثرتع مويو هلوقك ليلعتلا
 |ماللا اه

 ىلع اًظفل ةلخادلا ماللاو .ورمعل ديزل اي وحن يف ةينانلا
 باصتت|و:سانلا نيبتا ركذلا كيلا انلزناو ون عراضملا

 سومجل اًقافو اهنيعب ةريضم ناب اهدعب لعنلا
 «(كوب|و ' ٌقارسلل ,اقالخ ةريضق ةيردضم 5

 رثكآل اًقالخ ةلاصالا قيرظب ماللاب الو ناسيك
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 ص ع

 | زاجإو |ف اصع يد ريل اسمر داقول ةنايرقلا فو ديد بازتكلا3 [.ةيح كلع سانل نوكي الل وحن الب لعنلا نرتقا اذا يثو .يلابملا فووح نم نورشعلاو ثلانلا فرحلا يئ اللا
 2 97 ا | رطل يفتي ةقيفل] ف ئزاؤض نالرامتمتأ اج لقت ةليدخ ابا

 .ركدضريل ىنعملا لاتف كوضريل مل للاب نوفلحي
 (|[لعنلا ىلع ظنللا يف ةلخادلا يو يننلا ديكوت عباسلاو ةلماعو تيل ةلماع ءاسقا سا ماللا- ل

 5 ريم

 || دنسأ ل نيتدنسم نيتصقان نكي ملب وا ناك أب ةقوبسمأ درا نروكترانإ ,ةفيببلا ذك

 .ناقذالل نوُئحيو وحن ”ءقيقحا ءالعتسالا يف ىلع ةقف|وم

 00 ادلاو ابق ماما تراو رخ يزاجلاوأ اك احلل اني كباب نق اذ قواكمن ملكا
 ىدم

 رعاشلا ل تك دعب ةقفاوم

 ردح جبل الط لاش هاازر ناظلاط
 9 تي تيل كا ننتت

 اكمل ل 0 7 0 71 ان

 ةنم لعجو يمالب مسنلا يتتلي نرا نسحاوب

 ٠ عسانلاو . لا يا هل ىجواوحن ىلا ةتفإوم نماثلاو |
2 

 مطوقك دنع ىنعب نوكت نا رشع يداحإو هليبسل
 ى رت

 ”2- قاثلاو-عرانلا مال ىتو نولخ سيخ ةعبتك

 كلامو يلاك انقّفت الف
 اعم ةليا تبن مل .عاتجا لولطل

 اذه هيلع دشنإو مهضعب ةلاق عم ةقفاوم رشع ثلانلاو

 هلوقك نم ةقنإوم رشع عبارلاو . تبيبلا

 غار كلننإو.اين دلا يف لضفلا انل
 لضفا ةماينلا موي مكك نحنو

 ٍلوقل عماسلا مسال ةّراجلا فو غيلبتلار شع سماخلإو

 هاوقك انعم يف اموأ
 اههجول َنلق ءانسحا رئارضك

 هيهذل ةنا اًضغبوبادسح

 اورفك نيذلا ل اقو وحن نع ةقفاوم رفع سداسلإو
 الباسلاو هلا انقبلت ام, اًريخ ناك ول لوبمآ نيذلل

 كلو ب باعبل فالك نإ نع اهارلل اهبالو_نييفركلا

 كلذ 2 دق لب ينمركت نال كتح لوقل 5 راهظا

 ا م54

 ةاوقك ل اكل قالو ةيفاعملا مال( ستون ةروريصلا رفحا

 هدلاولا دلت ام توفلف . ”هانفا توملا نكي ناق ..



 معلص هللا لوسر ىلا الجر نا ثيدحلا يفو .بر رحل
 كلعلف هل لاقف هب لئاتي اًقي- هل اسف ودعلا لتاقي وهو |

 اًميس هاطعاف ال ل اقف لوُكلا يف موقل نا كتيطعا نا

 00 ا لاقي لعجو |

 ا ظ
 البكا * تاك 1 ا

 . لياكمو ليباكما جذي لاخي ام" ةليكأاو لاك ْ

 ا

 مل بر حلا

 هالزمن ا

 الو يك نم ةب كرم ال

 سر 2يفركخذاسراتلا

 ىلا يواسي ةيوسنرفلا ن نازوالا نما اري ولنا

 امهر د |
-_ 

 "و
 أو ىلع لحي اود وا ربسكالا ةآيتكلاو ابك

 ّيرففل اوا بهذلا يا ٌيسشل | كلافلا يف ِهيرجف 0 ظ
 ركملا اهانعم ةينانوي رثكألا دنع ايمبكلاو . ةضنلا يا |

 اضيا ةينانويلاب ايبيخ برعم ضعبلا دنعو ٠ ةليحنأو ا

 .نيضع اهانعمو شوهيخ نكواةءالإ اهانعمو

 دعبي الو. هل |نم اهانعمو لصالا ةيناربع ايميكلا لَقَو

 |ةّماعلإو .َلْيك ام لصالا لع لويكملاو لالءال اب ليكم |

 نويوا اكو نويدبك ج اهب م اعلإو نو قارعلا لهال فورعم ليك ةولكلا- 37
 تآجبك ج ةيسرافلاب هلك بّرعم ام نامثا ةعبسو ام |

 ١ لذلا هيلع لخدأاو ةعضخأ|

 فاكتسإو . هيفي يا نزحا ٌرِسإوهو نزح

 امك 2 جرشلاو . ةيريح .بحاصلا ميكلا 5 3

 غيجلا ىنعمب وكلا ةدام نم ةذوخّأم ايميكلا نوكت نا
2 

 ءامدقلا دنع ا, وبكلا لعو .ةييفلاوا رتل ىنعب كلا وا

 ىلعو ضعب ىلا نردلعملا ضعب ليو هب داري مع

 رجح ياريس الا ةطتيازب تبعذلا ىل ىلا اين وطرح

 دنع امأو ٠ ضا ارمالا عيمجل 0 طابنتسا وا ةنسالفلا

 ةاساخو ةعيبطو 3 يبث حبةعانصو العوهفنيرخأتملا| ب

 ةداعسلا اي برالا اهلحا ةطسإوب ماسجالا عملا

 اهيكزتو لئاذرلا باننجاب سفنلا بيهذت ةيفوصلا دنعا

 ماعلا ةايمبكو . اهب اهتيلحتو لئاضفلا باستكاو اهنعا
 .يلافلا يون دلا ماطخاب يقابلا ٌىورخالا عاتملا ل ادبتسا

 راثشتساب نْوكلا نع تملفلا صياخت صاوملا ةليدنيكوا

 ءاعصلا ملا بوبا وأ كلاو ةيكلا + نروكملا

 ةناكأ ىلاعت هللا ةناكا * عضخ انيك نيكي ل 0

 اناتكأ لجرلا ناتكاو

 ةناكتسا

 أ ك يف تركذ اهاغلب نياك # نو ك يفرك

 ردصم نّيبكلا * نو ك ين ررحُذ ناّيكلا * ن ي

 رظَبلا وا ىونلا فارطاكوبف دّدع وا جرَتلا نطاي رجلو
 .ةلافكلاوردسلا رجثرث يا ةقيتلا هكا ا َج

 ةنبكب رالف تاب لاقي . ةلاحتإو ةلذملا ةّدلا ١ ةنكلاو

 كيفكلا انكم لروما لاحم ا وعم
 نع ةيانك هك 5ك هك ةهكيتسا 2014 ةماك

 ةاييكلإو ة[بكلا * تيك تيك عجار ربخلإو ثيدحلا
 هجوعيال هنليحي مرّبلا نّرهك كلا + يد ك يف اركذ

 هل فّرصتي ال نموا هل

 يحسد وهو . ىلا ايلا تل يك



 ليك لبيك.
 |لاكو ةلَيكلا مسالاو . م املا را طل )كد لزألا | كضار ويعم كاي انا يتوكل لن[ ةحاولمو

 ل اكو اهتزو مار دل ةريلاو اًران جرخم لو ايكدنزلا اهنوكل تال اعفنا متو لَجَولا ةرفصو لِخما ةرمك
 ماعط اذه لوقت برعلاو . هب ةساق هيشلاب ةيثلا| ةيناسفنلا تايفيكلا ةيناثلإو ٠ سفنلا تالاعننال ابايسا
 لوهجملا ىلع ماعطلا ليكو . ةليكينيفكي ال يأ يف جايكيال |اهن بُردتلل ةباتكلا ةعانصك ةفعار اما ضيا فو
 ليكم ماعطلاو لك تلقو كالا ا اال باكا يقرا فا و

 هيلا بلقب ماعطلا لوك لوفي نم مهنمو .لويكمو تاييكلاب ةصنخلا تاينيكلا /| ةثلانلاو. تالاح ىسنو

 ”هريغو ماعطلا ليك * اهلبق ام ضو تنكس نيح اًوإو | ثيلفتلاك ةلضنملا تايْمكل اب ةصنخم نوكت نا اما و

 ةلياكو.انابج يا الويك ن اك لجرلاو .هلاكى عمم ًالييكت | ةيجوزل اك ةلصفنملا وا ءانحتالاو ةماقتسالاو عيبرتلاو
 ىراف ةتاغوا ِهلعنكل عف واول اتم لثم هل لاق ةلياكم | نأ اما فو ةيدادعتسالا تاينيكلا ةعبارلاو . ةّيدرنلاو
 نالياكم نف هل تلكو يل لاك انالف تلباكو . هيلع | ىمتو ةّيضارلاو نيللاك ل وبقلا وت ادادعتسا نوكت
 ”ٌلكتو لوكلا يس ماق د اليكت لجرلا لّيكتو .زهالب | ةّيحاعتل و ةبالصل اكل وبق اللا وحن وا ةوقالو اًيعض

 .رْثولا وا متشلاب اضراعت ًالياكت الياكتو .ةنم بولقم | ىلع ةماعلا دنع فكلا قلطيو . تافيرعت . ف و
 ايا لعتن يش يا مدلاب لياكتال لوقو ةقرذماو بوناا نم ةتسكلا ةقيكلا دج رورسلاو جازملا

 .”هريغ نكي مل اذالضفلا يف ةاواسملا هيف ربتعت الو كرأت اذكخ كاملا زووبلاكاو ديك ولا زها

 ةنم لاتكاو .رخآلل اهدحا لاكن الجرلا لياكتو | دنعو ةتفصو ةلاح ءيش لك نم بكل + فنك ج
 للاكل اقي. هسفنب لكلا ّلوتو ةنم ذخا آل ايتكآ هيلعو رّدصملا ل اّسلا نع هب باحي قلطم ضرع نيّيقطنملا

 ةرجإو لاك ةقرح ةل ايلا دع ذخالا لاتكاو عفادلا تر عاونا ةعبرا تايفيكلإو : تاينيكج وه فيكب
 مده ةراتصل 6 ةيرسا ةلا لاكلا + ةدلوموا .لْكلا | روصاإو تانيه نع ةرابع تايفيكلا تايثكلا يفو .اًنتا

 ردصم لدلا * ةّيسراف . برحلا يف نوصحلا اهب| رورسلا ىنعمب ةّيفيكلا لمعتست ةماعلإو . لاوحالاو
 لايكا جدْنَرلا نم رئانتي امو ةلآ نم هب ل اكي امو معنتلاو

 0 م لاو زج نيدأوملا دنعو طيرك مااناو حو ةكرم ابني - نك

 لك عضْوو لك عفر له علط اذا مموقو٠ دانما ١ فداصت «جوتل يع ةياوجلو عرش نيلعف مزجي
 09 ا ةلكلا د دربلا داو كهذا ناد نودي يم

 .تآلنك ج نادم ماشلا يف ثو ماعطلاوب لاكي ةاعوو | ةكبكلا »+ هيف ربخ ال نم ةاككلا |
 هلل ىلع أ لات عونلاو لاك نم مسا ةلمكاو 0 م ةضييلا
 يا لك وسو احا لخلا يفو. ةيكرلاو ةسلجلا لاغم 2

 ريك ذو لكلا يل ءىت نإو اًقشح ىنيطعت ن نا عوجتا ( ماعلا فول امنسارثكاو) ريغ ماعطلا لاك
 ةتلباقم توكي امةاهننلا دنع كلا + ةالا باب يفأ نم ردصملا نال داش اذهو ) ًاليكمو آلاكمو ًالْيك ةليكي
 * ميلا باي يف ملا بلطا . لكلا لعاتتبم علا وا ةتييك ىّقح ( ُلاَكَم سايقلاف لَعْتَم لعفي لعفأ
 ةلاححل | نيهك لكلا د ماعطلا ليكةتفرح نم لايكلا | بدرالاو عاصل اك كلذل ةّدعم ةل ةطسإوب ةرادتمأ

 لوكلا * لاخلا يا لَك دنزلا نم جرخ لاقي | لاقيف نيلوعنم ىلا ىدعتي دقو. كلذوختو عارذلإو
 فوفص رخآو 1و ضرالا نم فرشا امو نابجلإو ةل احس |١ لوعفملا ىلع ماللا لخدت دقو. .ماعطلا انيز تلك

2 



 تك

 (تنلاب ضكلاا برغل لقو 0 هكا * *« يشللا

 ُنايلا ريضنلاو اًدِج لبذل( فينختلبإوأأ
 ةنع نبجو ةباه ةعاوعجو اعيك عيكي ةنع عاكا

 ةعاك ج كاتكف ذخلإو باقلا 1 رعاكو عئاكوهف
 5 امم دعب ةنعزع يا ةنع يك لوف ةماعلا.

 نيبنلا لايشالا قيس
 الطن انيبكت 1 < «ةعطق انيك ةنيكي " يلا 27

 ئا فكيف ةنك نيملكملا قو. ةصقنت انك ةككو |
 كوكو ادن الا ايق .لا تراضفةينيكةل,لمجأ|

 هيشلا فاكتإو رشف هوس انعم فّيكتف ةنيك ةماعلا |

 تفاوس يف لاقب امك يكل افيو تنك عطقنا انايكا|
 0 نينكاسلل ”ةرخآ كرَح ا نواعم دالخب (هم ساو

 نا اهدحا نيوجو ىلع لّمعتستو ءايلا ناكملا |

 ظ نيموزح ريغ ىنعلإو ظنللا يقنتم نيلعف يضتفتف اًطرش
 بهذا سلجت فيك زوج الو عنصا عنضت فيكون |

 اقلطم زوجت لايق مرجاب نلغا نلع تنيكالو اغا

 !ابيف بلاغلا وهو يقانلإو :امب ابعارتقا طرب زوجي لبقر
 |ةريغوا دير فيكوت ابتسام ل

 | نوكت

 بتلا جرخم جرخأ ةئاف هّللاب قلورفكت ل

 هلوقكو
 امدعب طاقس نوجيرت فيك

 ْمّلَصو بيشم سارلا لج ٍ
 ىلتت متو نورفكت فيكو ونو ٠ يننلا جرخم جرخا ةنافأ||

 ىنغتسيالام لبق ارإخ عقبو . خجودلل ةنافهللا تاك ملع

 , هريغ عم بصن !دنبملا عما

 يف افنإو قلاب اهنارتقال الح انهو مب

 ةفاّضاب رورجع دعابالا نا لمدحي مث ةيربخملا ىلع لحل
 ري دقني وا ذعابالا لاح فيكق يا, فوذحم ايذتيم|

 مم فلاب تفطعل اب. وا :دعابألا ىلع تاوملا فيكفا

 اًدَيِز اعيضطظ كفيك ةنلمو تنك ك نيكو كنا ت1

 | ىن ةنع يغلب ام لبق الاعإو .كسرف تءلغاكيكوأ|

 كلؤتكو ديز ءاج ةل احيا. لعايل“: تير سم

 .ًالوعفنو تنك اح نا لع يا تكفيك كتيرككلا

 | .كلير َلَمَق ٍلعف يل يا:كبز لغف فيكو غ اًتلطمأ|
 فيك يا .ديرشب بالك نسا اذا فيكف هلِغمو َ

 هيرميس. نعو : [نؤعنطلا ديشلا مآ لك نم انج اذا
 منا:اهنا شفخالاو ةيفاريسلا نعبر . كرا لك لإ
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 0 ل اقف شنخالا كلام ن ؛ا قفإوو.يفرظ رنغا

 ال كف بلسم ناكااتملا معن اناكم لوا انامز لنيل اذا
 .اًراجم افرظ سم ل او>الا 0 هنوكل لاح يا

 | اعضوه نأ اجانب روما فالذا اذه ىلع 53 دقو

 عفر شذخالاو ”يناريسلا دنعو اقادا طن هيوبيس كنع ا

 دنع اهريتدقن نا يناثلاو

 قحن يف هدنعو . لاح يأ ىلع وا لاح يأ يف هنوبيس
 ديز اج فيكون يفو * غو دوز 7 هين كا
 قباطلا بالون ناةعتل اهلاو ضل ديو دج اًكارا

 جما لع اكلا نانيرجا 1 لاتينا

 أ..ششكعلا ىلع اهدنعو ميقس واتح لييق ظفللا نود
 فاضوالا نع الأ 0 لاقو غن

 لااقي دلك مق م ١ محا 7 قررا

 كدر لالا نوكيا ”غعاقم ١ دعاقا كيرراشتتك |

 معز اهكةفظاع نوكت الو .:ةزمطاب وا لهب هذه لثما
 ةيلع يود تاكا كايت يشيع

 تننال ءرملا لام ّلق اذا
 ب عيد دج ىلع تنافو

 ةيوبيس كنع

 جوفرم 'مسأ انه

 ةيولوالا ةدافال فوطعملإو فطاعلا نيب فيكت يحتا

 فيكلا لك لوقتف. نرالفب يل فيكل اقيو ٠ كحاب.
 .اهلمم اهيا ىلع جفل ابو تابرعملاكاطاعتسا ىلع ٌرجاب
 ةمسق ضتقلال ء ءىثلا يف ةّراق ةّئيه * يكل ه0

 |ةئيخا نع زارتحا هيثلا:يف'ةّزاف'ةلوقق . هئاذل ةيبلن الو
 ةلوقو. ل اغننالاو لغفلاو نامزلإو ةكرماك ةراقلار يغ ا

 .ضارعالا جرخي ةبنالو ةلوقو“ *51ا جرخي ةمسق يضنتيال

 قا ةمساقلل ةيضتقملا تاينيكلا هيف لخاديإ هن ةتاذل ةلوقو

 عونا ة ةعبرأ فيو كلذ ابا ءاضنقا ةطساوب ,:ةبستلا

 ا لسعلا : ,الدك ةئحار اما يَ ةولل تاكل لاوالا

 ازاكا



 ضيك سيك
 اهرشو ماردلل ر رو رب ظاشأم جيب ومالا 0 دو ك يف كلذ عجار. هو براق لعفيأ|

 || هيف لعب ام عمجي ةنال عاملا ىنعمب كلا نم هدام .نانلاكح اهلنا ارك انياكت ايباكتر هب هناك
 || بيكو سايكا ج نمسك ةيناتويل ع جا هيلع للاتجا اًدايتك م انكإوا كاذزتي لقال
 هل لاقيالف قو مدا نم حرشي ام امإو خف 2 ةيقلاو بيرقلإو ةليمبإو تنيخنإو رككا دنكلا د+ هب ركمو
 راسك + ةمئطملا اضيا سْئكلاو . ةظيرخ. لب سيك ٠ مأالو داحأ ال يا اًمهالو اديكال لوقلو داكج

 رعاشلا لوق ةنمو .ردغلل مسا 0 ريغلا ةرتغم. ةدارا ٍدْيكلا,تانيرعتلا يف لاقو
 وفك تناك ناسيك وعد اماذا ٠ قحاب رييدتلا كا رن ا م ا وسو

 ١ درملا معابش نم ىفداردغلا ىلا | لاقي . دقاكتل اكدّدشتلا دياكتلا *ىَلعملا لاعا ةازاجل

 هيلا .بوسنللا اديّبع يلا قب زانخلا بقل اًضِياناَسْيكو | رم انك هداك ن مننا ةديككا * ددشت يا دباكت هيف
 برضللو ةيكرلل بقل ناسيك ؛ماو .ةضفارلا نم ةّياسيكلا دياكم ج ثبخلإو

 نئبلا تيزظلا سيكل «مدنلار ,ظب ناسنالارخّوم ىلع | * ءرضح هي ةينذ عفر ارايكر بكي سرفلا َراك

 دايجإو نك سايكا ج سي و لوف ةماعلاو. ةساّكلا | فز ربكلا < تاراكج ةيسراف . ةعانصلإو ةفرحا راكلا

 لوف ةماعلاو ليفت مانسسيحألا + دك رايك ج وو نيط نم يبملا امإو دانا هيف ون

 يقو . سد كج وتو ىسيكقثالاو واول ب سوح تيرا ديسلا ىنعمي راكو ٠ ٌناَراكو خفف رسكب : ةراكو

 [ئذلاو سّونكألا كيت ىوُكلاو ىسكلا/نيرماتلا | دينتايازنزربك م ةكوم ةينانوي يوسي ايكو: ةينانوب

 اا اي دورا كنسكللا عينات املا ئنانالإ قس | مرضح يف ةينذ عفري سرنلا | ركلا * حرا نوسيلاو
 .دابلا مصتل ةرسك ىلوالا هي ةّمضلا تيلقو. 6 نك هنو هناك انك سقم ناقل ناكر
 ندكلإو  ةمص ادعت ةنكاس اهعوقوا !وأو ةيئاكلا نيف هآيلاو | هنمو: ةسايكلا اي ةبلغ انالق.نئاكو :نسيكوتف قدح دطو
 زجارلا ل اق .نطتلا | كلج ذخال كبك اهنا ينارتا ا

 اسمع عفان دعب تينب ايماني ارت اما ١ | نيكو .ةماكتأل كتيلع ىلإ قف اةكللو لبسك
 *”يلع اهانب نانجس سيخمو عفانو | تمدق .اذاف رباجل ل اق هنا ثي حا يفو : اهعماج 97

 م سك يف اريخد موسيكلإو مسيكلا هيلا ةردابملا نع يغوا عامجلاب ما سيكل َنسْيكل اف
 || عك اصتوتكو اناصيكو اًصنك ص يكب لجرلا صاك ىلع قبلا ةلمحي الل ايعاربتسا يف لعفلا لاهتساب
 ||| ةنمرثكا ماعطلا نمو. هدجو ةلكا ةماعطو .ءيشلا نع + ةَساّيكلا نعم نم نوكي كلذ ىلعو .اضئاح اهنايشغ

 | ةدق اسكر : لانا صك ريو اميرتت ىشن ةرالقو | ىلاغت هللاو 1 ةنوموا نيكي ةلعج اًسييكت «يثلا سيكا
 ||| لاز اهل افي: ةسرام ةضياكم ةصياك*انلكأ يلا انشن ام | ..ةنايكلا .يفاةيل اغا ةشياكم ةَسياكو سيك ةلعج اًالق
 أ ..ثاحلا نخل او ٌردصم صندل * ةسراه يا .ةصياكي | ةساكأ شاكاو اسايكأ لجزلا سيكاو .ةبل اغ عببلا فو
 قال زريصفلاو ءانتجا 8 نبل ار لفل ىلا. صيكلإو | سولف كطتا اًيكت .ةنالف: سيكو . ىتنك نالوا ةلدلو
 اهديدشتو ذاصلا فيفختو خفف ردكب صِيكلاو صيكلإو | سوفنلا نيكمت يف ةينايكلا تايثكلا يفو ردصم ةَساّكلا

 يا, ىصْكو نّونيو ىصيك الف * لّضَعلا ديدشلا | قيحلا فالخ سنِكلا + عفناوه ام طابنتسا نم
 ||| ةنادعوستت ريغ ةمعالو ةدحو لزتيو دحو لكأب (بيدتطلا رهباشلا 01 )/هابطلا/ىم كبطل امتإل
 عيزس ينعي ذخت يأ. ردا خردإلا ىلا ضاكلا يف يناتلا د ..دربخيو ةيطنلإو ٍقزظلإو لقعلاو .دوحاو

 ام



 ىلا هي يال طالخ از ىركي نا كلا! ناحإ
 لامر

 ركل
 لع ينوكلا هلضارووشل لا« م نغلا هي

 اعدختو ٌرغن نأ اهك كناسل
 مسك هم د عووص 359

 + ةنع نيجو ةباه ة ايكو انيك ةئئي ةنع هاك

 5 «اكلإو اك د وافل قواك كو 1 21 01 لاقيو صا ىلع لمحت هالو سم لال |

 نابجلا فيعضلا ةأنكلاو دنكلاو ىنمللإو لاقي وا أك كلا هكدلا رخك لقنالو كلا هآودلل|
 جلو ّشفلا ظياغريغصر يصح بلا - اهيا أ رخآ ىكلاب مسح ءاود لك لوبق ىبإو ةلدلا لضعا اذاأأ|

 تاك و بايك ج ةيسزاف . هب ظ حضومو ة ول! هيكل + داعنب نمقل ةلاقنم لواو رمال

 زاهجلإو .”ةاشح اًنييكت هاعولا تيك تيك | ىباو ٠ مالا ثييخماو ةغل ابدل ل اسف كيلا + يلا ا

 اغلا لع هرمنا ام ىوكي ةديدح ةاَرْكَلا * برعلا ىك نم :امكلا |
 .ةوكملاو طرضي ريعلا لفملا يفو . مسيملاو هريغو ندبلا| |
 ٍواكُم جرانلا يف ١

 لوتك فكاذل |

 تركت امو مل ىلا نوضح ظ

 ديري لعفأ وس مهضعب لاك اي فلا فذخ فيدال ١

 ًالمعو وعم ليلعتلا مال ةلزنب نوكت نا ينانلإو تفوسأ|[|
 لاّئعلا يح ملوق يف ةيماهنتسالا ام ىلع ةلخادلا شوأأ

 نيالا اج تلج رإ يل تلج هلا نعإ
 | ةيردصملا ام ىلعو . "مل لاقي 6 قا فقولا ||| ا

 هلوق يفأأ

 اننا رض 5ْ عفنت ل تنا اذا ا

 عفتيو رضي ايكىفلا جر
 8 ابوجو ة ةرضم ةّيردصملا ن نا ىلعو . ةقاكام لبقو

 ثلانلاو. ّْنَأِب بصنلا ترّدق اذا ينمركت ي كتنجأ
 يف كلذوًالمعو ىتعم ةّيردصملا : نأ ةلزنمب نوكت ن 1

 ىل اهنإو الحم نأ لولح ةّحص هديب .اوسأن ال ياوغأ
 نمو ليلعت فرح اههلع لخدي مل ليلعت فرح تناك[

 ةلو د نوكت ال ى ةلوقو ينمركت ي كج كلوق كلذأأ
 ةّبيلعت يف ماللا رّدقن ) ناف اهبق اللا ترّذق اذا
 دعب نارهظت الو اهدعب نأ راضا رنينيح بجيو ةّراج
 داوغك ةرورضلا يفالا يك

 | اًرصلخم امنا نوكت نا اهدحا . هجوا ةثالث ىلع يك

 انو.."ةكلها ةحاكأ ”حاكا < كاخ اهيا

 الترم ككامإ كزاهيج تك
 اعبسلا كدإوزا ىلع فاخا يف

 تيكزمالا نح.ناكل افي اهزخارتلكيو َتِكو تيك
 كيذا نع تيكن ىكي ليقو.اذكو اذكي ا كاوا
 تيكن الف لاق لوقتف لعفلا نع تيذبو ربخلإو

 5و

 يف تيد عجار . امودب وا فطعلا وإوب نيترركمالا

 .هأت تراض امنإو اه تك يف ءانلا لصإو .لاذلا باب
 : ءاطاب هكو هك رمالا نرم ناك ةديبعوبا ى 9 ظ

 :انلإو سك عججال سك مج سايكألا تايكألا|
 نيسلا نم ةلدبم|

 فيسلا هيف حاكام لاقي ٠ كاح ات يكب حاك

 ةقرال عج الو.( تيذو كابذا الفا ة] ك5 ؤأ كت

 هيف حاكا امو
 ظيلغلا ٌمكلا * حاولا ع كلا + كاحاام فيسلا

 لاقيو . ظالغ يا . يك نانسا لاقي. تّنولإوركذللل

 كلو ٠ وبل ب لات اكل شيل جنك
 ظاغلإو ةنوشخملا

 فضوي . َناَح ك ةتيسراف مظعلا كلاس رفيك
 دزيك ٌراطلسو ”رزك كّلَم لاقي ناطاسلإو كلأملا هب
 ”يظع يأ

 . ةدْيكلا مسالاو هب 000

 دنزلإو ٠ ةجلاع <يثلاو . ةيراح اتالفو.هل لائحا هلو
 .حابصلا يف دهتجا بارغلإو . هأق لجرلاو .رانلا جرخا

 ديكو اذك لعفي ةأكو« اجي داج هسفنبو . تضاح در عام تمبصا سانلا ّلكا تلاقف

1/00 



 نوك.
 ةلزقعملا دنع 59-5 ةفدارتم ظافلا قوت 3 كندا

 رمأ لك نوكلا تافيرعتلا يف لاو. دوجولا نم ”ع

 | ةعفد ثدح ال مسا نروكلا اًضيا لاقو 0
 د11 تناك ةيئاوطا ةروصلا ناف ةاوه ءلا بالقناك

 ىلع تاكاذاف ةعفد لعنلا ىلا ابنم تجرخت ةوقلاب

 يف ةروصلا لوصح نوكلا ليقو . ةكرحلا وبف جئردنلا
 قينحتلا لها دنعو .اهيف ةلصاح نكت مل نا دعب ةذاملا

 الم اعوه تح اعلا دوجو نع 0

 الا ىلطملا انوكولل اككارم ناكاذنإو "وحنا اك

 | ج ىهتا . مدنع نّوكملا ىنعمب وهو رظنلا الما دع

 ا لا ةقايرد ةيلغلل كراخلا

 اوذذح ام اوفذحل هيلا دي دشتب ةنونك ةلصإو ردصم

 سيل هنا مث ة نك اتل كلذال وأو تّيمو نه نم

 نييلا جتنب ةلولعَف ةلصاف ةدو ديا امإو ةلوعَ مالكلا يف

 | نم عوتم ةيسرافل اب لحز مسا ناك نإوكا

 يوك
 1 راح ةيدوصلا تلعن اكاو. را اعلا

 نيذلا لكلا لهال آلا نوكي الام طابسبلا يف ةلزانم
 يذلا مانملا الا اهوزاجو ل او>الاو تالاكلاب اوقتحت

 .تانيرعت . تعنالو مه ةنص الف لامجاو لالجلا قوف

 يأ يتئكم تيضمو» 50 00

 انكم ن الفو . ديف دوجوم يا هيف نوكم ل افيو. .يتيط

 ميلا عوزارثكألو ةلزنللا يا ةناكملا نيب يان دخد

 مالاو رف ءهيثلا .ن نم ع 6 ةيلصا شن

 اينوخ اهيا 0-0 م
 لك ل وكر . ةيكتسا امرك ةهركي *وشلا هاك ٠

 . مرطضتل اهريه ابيوكت رانلا ءّوك + ريحت هوك هوكي

 تعسنإو,تقردت م 5300

 لخد ( يواو ) ايوكت لجرلا 0

 رح لطصاو 1 هر مابو 0 ب نك

 2 طئاحما يف قب 0 0 كلا + اهدسج | ةعوعيهو ناتاهالا اذه ىلع واولا نم ني لو . تنكسف

 تاكو و تأ رك جريخصلا كك جر كك نيوكلا دا( رمعلا راكلا يك * ةدوديقو ةموع عدو

 ىلا هلا اف ىَوُكلا راعتستو . كوكو ةاوكو ىوكو ,مدعلا نم مودعملا جا 0 ََ 0

 .ةسينلا ىموم رافسأ لوا نيوكنل أرفسو. دوجولا ىل

 ةّيطإو ةروصلا ىنعب نيوكتلا نولمعتسي نودلو 0 ظ
 نيك وم دود عضوملا ن ناكملإو٠ ١ تن ؛واكت ىلع ةنوعمجو |

 نركنإو ةنكمإو نكاما جهل 0 ءيغلا |

 - نم نظابلا سلا وه ءايمكحت 7 ١ دنع تاكلاوأ
 دنعو . وحلا مثجا نم رهاظلا ملل نامل يراحلا|
 ذفنيو مسحلا ةلغشي يذلا مولا غارفلا وه نيملكتملا|
 كيسا هل ناكم نع ةرابع مهمل ناككلإو . ةداعبأ هيف ظ
 نان كاك 1 ِ لخاد ريغرما بيبسإ هي ةتيمس |

 ةنللا 1 م وف امنا حا ناكملا كلذ ةيدس'

 ةرابع نيعملا ناكملإو ٠ هامسم يف لخاد ريغوهو ةهج يف
 ا ف لذاد رمأ بيبس) هي ةجي عسل مسأ هل ناكم نع

 ننع نامل ناكللا,فرلقو' ءامنم ف ةلخااذ اهلكو
 | اهريغو فتسلاو طئاخلا ببسب اهب ةتيمست نافرادا 8

 ةغلب ةّوكلإو ٠ رهنلا 7 لاقيف لوادجا وا عرازملا

 ضيا: ةاكشم ةذفان ريغ ةّوملك ليقو: ةاكشملا ةشبحا

 [ع ابو زكلإو .2اي ليقووإو ليقف ماللا امإو وأو اهتيعو
 | كتر رهو ير اب اللا نيإ اهاكحب .ةعل هاا ذه عما ٠

 ْ -رغ عوكل د حابصملا .ٌوكلاوه لاقيف

 | ٌدمقا ادادهوكا خرفلا ٌدهوكأ - دهوك

 ْ اريك شعترملا دم كلا

 || قرحا ( ماللا ةيئاي نيعلا ةيراو ) اك هيوكي كك

 || برتعلاو . ٌيِوْكَم كاذو واكومف .اهوجنو ةديدحب هداج
 بودلا طابخمإ_. لاَوكلا دحاوتيعب 00
 .ةهواكك ةّتاش ةاواكم هإواك 6# سالميل ةاَوْكَكا هيلع ما

 ىوتكاو . وو ك يف رحذو ركلا نم اًيْركت ىؤكتو

 ىل هندب يف يلا لمعتسإو ىوك عواطم ةاوتكا لجرلا
 ةاوكتسا ىوكتسإو .هيف سيل اب حد نالفو . ةسفنىوك



 نوكا

 | نوكتو . اهب 7 دعنا اهنكب ل اراكتزففا لزانسو | ظ
 تحن لخاد ءيش لك نال لاعفالا ثا يو اةمات

 ىعبو.ةعم ”يثالو هللا ناكوحن اكيبث ب قا نوكلا

 هلوقكم دل ابكت دَح

 وهف دأف ةامشلا ناكل
 ةاعشلا ةمربي خيشلا ناف

 'اةرسإ ىلا ةرظنف ةرسع وذ ناك ن إو وحن رضح ىنعموأ

 . نكي مل اشي ل امو تراك هللا هاش ام وحن عقو ىنعتو
 .لب ءىلع يردن اف انكو |و :اكرعاشلا لوقكءاقا ىنعبو

 | ىنعيو' .اهرجت اوعبنت نأ حل ركل ناكام ون يبني ىنعبو

 ىن لابقتسالا ىنعبو. تيفكلأ نء ناكو وحن راص |

 00 غلا حفتو' انيطفسم ارق لاك امري ل لك
 وحن ل احلا ىنعمو . رطهر ةعشت ةنيدلا فنار رك

 عك .سانلل تجرخا هما ىخن دبالاو لزالا ف

 وحن نارةسالاو راوذلا ىنعبو .اًييكح اميل هللا
 اذا هبحاصل لجرلا لوقيو: اميحرا اًرونغشا ناكو ا

 .متنرلا دنع كنع نعم نشيل |

 ّنظ امكرمالا ن نا للعيا ن ةالفانا“ 1 ِ

 ا ٌةَولو ينال ملص ةلوق ةنمو٠ همها م هنأو

 ىلا | لوقنو هتوم نع هب 56 هزخالو نق َواَذال ي

 ا تلق كناك هاشتسالا .نواعت ديز 5 0

 | عراض نم اًزاوج لا ىو تالقرا اًديز ينآلا نوكيال

 و اذا ا ةزالبلا رعامضلا نع دّرجما ن ناك ||

 ل اًماف دبر كي , ل لاقي لصو ةزمه هدعب

 اجاد اورنك تءاذلا كال هَماَق كركر |
 دشنإو ةكرحلا عم اهنذح سفويأ أ
 ىتنلا ة 1 نم تاجاحا كت ل اذا ]

 نراك د ازتو  ةمانلإو ةصقانلا نيب كلذ يف قرفالوأ| ا
 | وربخو د 0 كتبو ديحأتلل|

 روح

 نود

 رك :اك يذلا *اج وحن هتلصو لودوملاو . كلاثم

 ساقنتو متاقناك لجرب ثرره وحت هةنصو فوصوملاو

 .اًديز نسحا ناك ام وحن بهعتلا لعفو ام نيب اهتدابز
 فرح نيب امدايز ّدشو . اًعانم الا ريغ يف دازنالو

 هلوقك هرورجمو ٌرِجلا

 ىاست ركب يلا ينب ةأرس
 ناك 5 ىلع

 ظنلب 0 تَّذَش دقو يضاملا ظنلب دازت ام رثذأو

 هلوقك عراضملا

 كلبا ل افك مزح دار 10ج ا روكم اذكها

 تباكف اهدجوا :ايغالا هللإو . ةثدحا اًيوكت هيلا نّوك |
 3 هوثلا_نّوكتو ٠ ٌهرّوص دلولاو . تدجو يا

 يثلا نّوكتو . نّوكتف ةنّوك لاقي. ناك نط م

 0 اتكاو . كرمت

 | تكلا نم لعفتسا وه ليقو٠ عصصتو لذ ةناكتسا

 يف كللذ عجار ٠ نحلل نم لعتنا 207 ازودتو

 ةنئاكلا * لعاف مسا نئاكلا * نيسلا باب 1
 تانئاكلاو. نعإوكو تانئاك ج ةثداحلإو نئاكلا ثنوم

 طئاسبلاو تاَّمالا ىلع ىلطُو ءيث لكن م تادوجوملا ٠ ةّولؤلاابا قكأ كو 5 ةوزغ يف ةنع هيلخت دعب ديعل نم

 كن اك رضا ريكلا ةمكلاو نيكل | + رهاوجلا ى نيكو ناكال ول دف ضي بولا لوقو
 رعاشلا ا ذك اذك يبابش ْئ تنك هلوق ىلا

 اًنجاع تيعصإو انيك ت صإو
 نحل تلك زل قاطع اوال

 اهيعوقول ةايواولا تبلق ناّوك ةلصإو ٌناكر دصم ناّكلا
 حمسو ٠ ةينايرس وا ةعيبطلا ضيا ناّيكلإو .رةرسك دعب

 + ةعيرطلا يَذْبَم قوطاهنلا مجلل باتكناّيكلا| ز

 لباقم ءامكحلا.دنعو ر دصم نوكلا + ةل افكلا ةناّكلا

 ناقلطي ءايكحلا فرع يف داسفلاو نوكلا ليقو داسفلل
 ةيعون ةروص ثودح لوالا نيينعم ىلع كارتشالاب

 مدحلا دعب دوجولا يناثلإو . ىرخا يسون ةروصل !وزو
 فدارم نييلكتملا دنع نوكلإو .دوجولا دعب مدعلاو

 م6غ7 ١

 دوجولاو توبلا ليق .اضيا نيالا لع وطيو .دوجولل ن

 ا



 عيل ك يف ملوك حلك يفرك ميكا 0 2241 + رردلا لرصأ قة ظانالتعا]

 |ةينولوفلاو ةي ”رلاوكلا + ةيانوي نوُوقلا نونا ا ةنَكلا لوقت ةماعلاو سارلا هب ٌثفلي لي دنمو 'ينوكلا
 ىرخا دالب ىلا منطو نورجاهي سانلا 0 رك ايط ”فلتاشخت خمادلا ١ قيمارمل) دعو

 مهدالب ةيالو تحت مهاتب عم اهناطيتسإو اهريمعتل ةّدزع ةّيشل ةيلفوكلاب هَل الفط مالا تلقوك
 يفو.اًضيا ةينولوكب دالبلا كلت تيس امير ةّيلصالا ةماعلا مالكن م اهو .لفطلا اهب دش

 ا لت للا كم قل درت يل كرك ديدخا تكا

 0” لاب اهك ا اعيد اك ٠ | تع لاطاقو نيعلا يف ثدحت ةكضيب ةطقنو ملا
 ميك ةاموك تناك امّوك موكت ةقانلا 2 اهيلَحأ ةلللإو تيسلاو را ةدشو مهرافو موقلا دس تاج

 ةعطق يا ةموك ةموكةلعجو ةعمج اي كوتا ارضا | مرا رز امرا 2 هلم اال سلو

 لع دعق اماينكا لجرلا ماثكاو . اهسار عفرو ةعطق | مالغلاو لبجحإو محالسب لجرلاو ةب ؛دوالا نم قلطلاو

 51 جرتلاوردصم مكلاد#لجر را عباصا فارطا ةءظعم ءيثلا نو .يفورعم ثابنل ركل حلا

 ةعطقلا مكاو ةمُْخلا ++ ماوكأ ج لبالا نم ةعطقلا نمو هدقوتو ةقيرب دي دحلا نمو اهروت ةضورلا نمو
 ةربص كلوق ةلزنمب مالكلا يق وهو وريغو بارتلا نم 3 شيشحلا ىلع للاب عفن تارطقو اهنيعرببلا

 ربعبلاو 0 موكألا + ماوكأو 2 ج ماعط نم | ”مويو . لوقّرفت يا بكوك لك تحت |وبهذو .بكاوك
 أو ناسك ألو. 0 هامك قالو مانسلا فلا | ةئيطلا لها دنع بكل و .دئادش وذ يا بكاوكوذ

 ا ميلا مكتسْلاو ةحوكتملا ة 0-1 نيتودنثلا تحن ةبك وكلا + ةلمجمل اة رينم كلذلا يف زوكرم يورك مرج

 ”ءاف أل نمو نيتيلالا معلا مهلا - عك ٠ | ةضايو ضايب لاقي امكةيكركو بكوك لاقي . مجمل
 لمرلا نم نالبج ن اح وكلإو . ةمالك ظلعي ىتح هن انسا | | ةيك وكلا د؟ةعاجلا اضيا ةبكوكلإو ٠ .ةزوجو زوجو
 ةل اعلارا ايلا را رام رق ل | . اهبتع تابف ةوعد هيلع لوعدف اهي لماع اهلها م 1

 لجال ةمظننم ةعاج ةسايسلا بابرا حالطصا ا لجرد# ةييكوك ةوعد هيلع اوعد لثملا ةنمو
 | وا اهنع ريرقتلاو ةيراجت وا ةيسايس يواعد ةيؤرا ةاضيب ةظقن يأ :تكوك هنيعب يا نيغلا

 ْ تانويسموكج ضيوفت اهانعم ةّيجنرفأ اهيف | ىل عرساو هتيشم يفرتحا ةوكرك لجرلا كوك 1
 متألاو + اي لثكت اناكو انرك نوكي هيلع ناك "2| * ريصقلا ةيكارحلإو ةاكوكلا د+ ريضتلا وذع وه

 ىبف ثدح يا و اناّكو انك هلو ةنايكلا ةفاريبخ ل نم ىوككلا

 و. عطقنإو مايق ةنم عقو يا اًماق ديز ناكو .نياك | لّوكت + عيب يف عوبك ليك يف ةغل ماعطلا لوك

 مر اننملا مقرات رثلاو نيل لع لخدت ةمقاناس الاكل لك نالف ىلع !ولّوكتو . اوعمتجا الكت مونلا
 ىضم [ع ةرابع ةتلعجطذا ناك ئيرهوجلا لاق .ربخنا ل اوكأو اوعي لف برضلاو مشل ب هيلع اولبقاالايكتا

 طقف نامزلا ىلع لد ةنالربخ ىلا جانحا نامزلا نم |وا ظلغ عمو اًريصق يل ال اَوَك ناك الالثوكأ لجرلا
 ؟|ىنغتسا دعوقوو ءيشلا ثود> نع ةرابع ةتلعج ذو | تبن نال ككاو نال وكلا د+ لأ ك يف اركخذو عم

 ارمالا نك لوقن نان زو ىفعم ىلع ّلد ةنال ريخلا نع ةقرو نيدلوملا دنع ٌلَوّكْلا + ةنالوك ةدحإولا ّيدربلا

 ممل انكيا ماكو. قِلخ ذم يا ناك ذم ةفرعا انإو | هيش ضرالا نمزشنلا لّوكألا * ةيجترفا ةدشلا نم

 0 كيا فرك دلك ةتلزغ يا لزغلا تنكو | لبجا



 عوكا

 بُكراب تاكرح عبرا ةيفانلا يف ىلاوتب نا نييضورعلا ظ
 اًبهَدَو ةضف ىباكر رقوا هلوقكو ينيرضك نيببسلا|
 ىهو طننألا وكلا *اساوك راص لجرلا سوك ]|

 ؛يرهزالا ل اق . نيضراعلا ىلعال هنقذ ىلع ةنيحل يذلا
 ةلصإو برعم مهضعب لاقو هي ةيبرعلا كيسا ل

 يبرعوه ليقو٠ 53 لوقل ةماعلإو ْ 4 ِّ ٠

 كا جحاوكلاو ٠ ةبحل هل تبني مل يا لجرلا تك

 نم ْئطبلاو نانسالا صقانلاو راشنملاك ةموطرخ 0( |

 ججاوك ج نيذاربلا
 ةئشحلاةلاسوكلا و ةلسوكلا ١

 . اهعماج ةتيراجو . عزف اشْوَك شوكي ةنع شاك
 اهب ةعولو ّدتشا اين دلا ىلع شاك لوقب ةماعلا ضعبو
 شوكلاو ةشاوكلا » ةشركلا مسالاو .اهيف ةكاونإو

 نق نامعلهال تاع تراسل" سأزأ |

 كيسلإو زرالا |!

 ةميظعلا ةلغيفلا ةلاَشوُكْلاو ةلسوكلا - لشوكا َ
 ةَّدش نم مءوك ىلع ىشم اع 2 باكلا عاك

 عزك »* ميكا ناك ارك ح وكب لجرلا عوكو» هلا
 : ةعاوكا تجوعا تح هباةبزص اهركا ْ

 عوكلاو عاكلا د وكلا اهب انباصا ا هزي تعّوكتوأ ||

 0 ليلا هيو ماهبالا يلب يذلا دنزلا فرطأ||

 نسا يلب 5 عارذلا تي نيدنزلا افرط اهوا ءعوكبأ||

 ةرط عاكلإو ماهبالا يلب ف ىذلا دنزا| فرط عْوكآاوا|

 ماا كاما عوسركلا وهو رصنخملا يلب يذلا دنزلا||

 قو ."مجح راخ هر نا مَرَدلِإو :ةمرد اهّدشإوأ
 يلب يذلا علا فرط عو كلا يردزالا لاقو حاوصلا)

 دعاسلا يف 0 اتم ناظعاهو ماهبالل يذاحلا ديلاغسرأ 7

 لصنم دنع نايفتلي اهافرطو رخالا نم قدا اهدحأ
 يل يذلاو عوسركلا هل لاقي رصنخما ىلبب يذلاف ديلا ||

 لاق . عاوكك ج عوسركلاو عوكلا نيب قرفيال ديلبلا يف َ

 نيفّتحلا ضعب

 10 هو . عوكلا هل لاقي ماهجالاأا ا

 نيقيرفلا نيبو. ةرصبلا ةاحن نييرصبلا نأ ام ةفوكلا

 يلي امو حوك ماهجالا يلب ”رظعل

 طسولا يف غسرلاو عوسركلا ورصنخل

 ثبئلم لجر ماها يل. ”ظعو
 طلغلا رذحإو ةنلق ام ذنغ عوبب

 هيبكنم ىلع هاغسر لبقا نمو عوكلا مظعلا عَمْمألا
 نموا هاغسر سبي نموا ع هعوك ى ودلا نموه لقد ١

 .عوك ج هاعوك ىثنالاو ىرخالا ىلع هيدي ىدحا تابقا

 ير نب ةلس ناكل ا ديس راد كمل اضيا عون الار

 نانطغو دّرَق يذ موي لئافلا عوتكألا نب ناكش نب

 يربي وهو

 رعضرلا مويمويلاو عوكالا نبا انا اهذخ
 مثلا و هيف دقتعأ ةرعوك م اي ا

 0ك :أوج 25 وك ةفوكب مدالا كاك

 ُنالقو . اهبتكف اكلاو . يك لثم ةعطق افيوكت دال
 لعلتات كو افكت لجزلا كوت ةفرحلا لا راض

 لجرلاو إورادتسإو !وعنتجا موةلإو .رادتسا سايق ريغ
 فورح نم فاكلا مهلا بستنا وا نييفوكل اب هبشن | هذ

 قا نمو كلنحلا لفسا نم جرخي دي دش فرح ءايقل |

 ا جاب ماب لوا يف تريكو ثن تو ركذت ناسللا

 3 تا تريك دقو عبس ءاتشلا تافاكو

 همر نافل ةاقككلاو ناق حلاو اق ركل
 لغّدلاو ةعنملاو زعلإو ةانعلإو نا ديما رمالإو رب ديلا

 فصع يف يا نافوكيف ا
 اريوركموا ريح وا ٌرشو طالئخاوا حراا 5-6

 ةقوكل ةعنمو ٍزع هب يا ٍنافوك يف مو» ديدش رمأ

 ناصح انامل اكةلبر لك واو دكا رجا لما
 و ات يل ةقْوثالو 5

 عاتجإو اهترادتسال ةفَوك تيس ليققارعل اب ةروهشم
 دنجيلا ةفوكو تفل او مضل اب ْناَق 5 أك مانا

 ةف'وكلا + نامفع مايا برعلا طآعخ اهيف تّطنخا هلال
 ةأاحن نويفوكلإو . ةفوكلا طخملا ةنمو ةفوكلا ىلا ةبسن |
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 0 انجورخ نم 31 ذوعل *انعمأأ دعب ةعامجلا

 نوكلا دعب ىوريو٠ ا رركلا ة انتوك
 ةل اح ىلع ناك يا١ناك ام دعب راح وق نم نونلاب

 انجورخ نم كب ذوعن هانعم ليقو اهنع عجرف ةليمج
 0 ةماقتنالا ىلع رجلا لعل ةعابجلا نع

 ك1 كلاب يللا ضاطلا عوجرلا

 1 را ٌناريكو د او راوكا 3 هتاداب

 د برعم وه كفا رييانزلا عضومو نيد نم دانا

 حمام بايثلا نيو مالا نم عم رام ةكأ|

 يدا وتلا اي "جا

 | روكملاو ٠ ريعبلا لحم روما * روك ج ةينانويل اب

 ةرن لحسم ةّرذ هبشل نينا أ دنع ةراكلا 4 ةنمو دعي ا

 رونا طئاح قر, قرليو هطسب دعب فيغرلا اه ءاع لست
 اروخ |

 ا اك و 0 0 تالا ركل |

 ريصق وأ ميك وا ر انكم تنحاف يا (ءارلا ديدشتوأ

 ةنور ميظعلاوه جاّرسلا تبركبوبا ل "صرع

 ىحو لاق . ةجج اذا موك نم و هك

 فذخحدقو لاق. | ىل 1 نال ماللا ديدختب لع ا

 ريصتلاو ميلا يروي يوكو .ثوكم ل اقيف اللا |
 يروم ف ::الأو ةميظعلا ةثورلإو ضيرعلا ْ

 مر نيعلرأ 1 0 0

 [ةيرق ةزاك + اهنلق نود فنلافإو اهعافترا يف بمحل ا الو
 0 5 سارلا روك لج 0 نع م

 0 0 8 9 أ

 م رض انالفو ابسأكم يف ترحت ةيحلإو ٠ بقرعم وهو

 اناا صقتال يأ 3 ل( ل ا نم

 راثلا يف هللا كسوكل كلذ تلعف ول هللاو ثيدحا

 ال1 ١ ةطرص ةلاكا انألف ماكاو . كلفسا كسار

 انؤكت 0 دو .هتمقرعب سوكي ن 7 ىلع ةلح
 1 ا ملا
 ا 0 00

 | قرا فوخ دنع لاقت ةلكو . بيزالا نم وك اهارجم
 مالا اذه يف تناك ميرو: هدي وبار كلا نع

 الل هيفحو ليظلاو هاسوكلا عمج س دك .ةيمعا | .ةيابولا 55 نم 0 0 |
 ج ةبرعم ةيسراف ٠ ب تشقلا عيرت ام سقي راجنلا عم لواتستك ة اهيف عسوتي دقو ٠ .نوعبرا اهانعم ةينايل اطيا

 لطسلا لج هل "ذات ثتآي انوكلا + تاسرك | يذلا عضوملا ىلع قلطنو ةروكذملا ةّدملا نم لقا ةّدم
 6 | نيك كولو اهتم نونا ع . هيف ةدملا كلت ا |

 اللا ريك ةلئلم يا ةاسوك ةعمل * رك ذيسو 37 كلا | . ةروكأملا ةدملا ىضق وا انتر وكلا يف ماقا يا رالف

 ةعصا | ناوي دب اهن هرومأم ماقم فرعيوأ

 لا

 ْ | ١ راو دلاريصقلا ليخلا نب 0 ةيكارتم يا| <يشلاو . زوكل اب برش يأ ا راك

 اميآ اسوكلإو . هس رك ةدحاولا كيوم ل

 امرك لامر كلذ ذكو .نسؤك عامل لاقي ٠ سرك ج

 اا ارم هلا نماوكملاَو . ةيحلا هيف ىوحتت ناكملا ساكملا اراينكأ ةكلاز انكاو .وعمتجا ازوكت مونلا زوكت + ةعمجأ
 ' سواكم جّنشخ اذا فلا رم اهب ىوسي ديدح فّرعيو هب ع عدتسُي يف دعم ل ايسزاكلا *«زوكل اب ةفرتغا
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 1 او لل 0 راك نم لانا

 ْ 6-5 ةزوكو زاوكأو نازيك ج هي ةيسراف ٠ قيربالا

 ظ نع ا ملأ بل يف نالفو . عامجا يك اهنعط ةنالفو | عم

 ْ ينسكت ال يدنفا ماع يفو) ينحت ال لاقي . هيف سكوو |

 ١ ا ءاربلا ف سركي ثالف لاقي. دّوهريسلا يف أ

 ا ٍقو٠ ق ال ىلع سوك 5 ار لعو

 || سركلا + زيهطاب ساكلا بولقم ساكلا + ةسبح

 | نع ةنيفسلا در ل اقي ٠ حايرلا نم بيزألا ةحتنو ر دصم

 د لعاف مسا ا تل سماح مسأ سوكمو زكا د عجأر . ةيجنرفأ.ز زاكلا ت تيزبأ



 روك ذوك.
 ةقني ذك ني دوكو راصفلا نيذوُك - نذوك امماكد يك يف داكر يلا حابصملا بحاصركذ دقوأ
 اهرادإو اهنال اًرْوَ اهروكي هسار ىلع ةماعلا راك [نويوغللال اف يرابنالا نبا ل اق ل اتو يلا نم هع

 ل اَاو . هتيشم يف عرسال جرلإو . اهرفح ضرالاو .هيلع| لو لعنلا تبراق برعلا دنع انعم لعفا تذك

 رّوك *هرضح يف ٌهبنذ عفر اراك سرفلاو .ةراكلا لمح | لاق . ةأطبا دعب لعف ٌهانعم لعفا تْدِك امو لعفا

 .ةعرص انالفو .اهراك عب اريوكت هسار ىلع ةماعلا اوداك امو ىلاعت ةلوق ةنهاشو كل ذكوهو يرهزالا لاقأ
 ”ةنمو ٠ ةرادتسال] ةهجت ىلع ههنلو هّدشو هعمج عاتملاو ةرقبلا ا لظرا د اهوحذ ةانعم نولعفيأ

 ةلجج يف ةناقّرفتم عيجل باتكلا دنع باسحلا ربوكت | يفو.تبراق ام ىنعمب لعفا تدك أم نوكي دقو. . مهلعأ

 ىلع ل يللا هللاو .اعمدجم ُءاقل اف ةنعط انالق رّوكو . ةد>إو | لعفا تُْذ برعلا ضعب نع هيوبيس كحو يرهوجلا||

 سمثل ا اذاريوكلا ةروس ينو . اذه يف اذه لخدا راهتلا سان نا باطخما وبا ينندحو ل اق .فاكلا "ضب انكأ

 لبقو ترّوْعلدقو لمحل |( يمك ت يوطوب دارلا 0-5 لعفي ليز امو اذك لعفي ديز ديك نولوفي برعلا نم |

 .هنعضتنإو ةلذنسا ةراكآ بلغ راكاو .اههيضص بهذ | قفاكلا ىلارثكلا |ولقسف لانو اك 30

 .رطقت هيشلإو .رمثن لجرلإو . طقس اركت + هيثلارّوكتو ند عمس هنا عصالا مجزو ٠ .تلعف يف اولقن ؟ َلِعَف

 ١ راينكأ لجرلار انكآو. طقدشف ”عرص يأ ر ّوكتف ةراوكو | ن ند اهلع ادد الو كلذ لعفاال لوتي نيم برغل |

 ولا دنع هيَ عفر سرنلاو. هيثم يق عرس نو معن د | لاق . ىسعب اهيبشن نا اهربخ ىلع نولخدي دقو ايلا

 :بابسلل ًاّيرع ديزو -حافللا دنع اهبتَذ تعفر ةقانلإو | هيلا دارك + احتج ب ناىلبلا لوط نم. داك دق ب
 ليلا ركل . قمت ةطرص يا زاتكاف ةروكر| لجرلا كاكاو .ةدحإو ةيتك سل 0

 د ورهيظ ىلع ةراكلا ليح رالف : عرس كا كيل رد نع تيت امد | شعترإو خاش ادادثوكا ١

 ةراّيك يف ةغلو ةآسلا ةرمخنم بمرضو ةماعلا ةرايكلا | يل ؟ 9 ال لاقي ردصم هدام * داركأ ج دوحنو
 0 لحل ةءاوكو رك ةمسو لحل | بل ول لوقو. داكأ الو هماال يا . ةداكتل

 قّيض نيطلا وا ن ابضتلا نم لخلل ذزتي يت وولا ةداكمالو ال ءةأطعا ديرت الف ةيثلا كلنم

 ايالخلا تارا وا عيشلا يف اسع يهوا سارلا | ادع ةادم الا
 وم ةاغو نيدلوملا دنع ةرا كلو. رثاوكل اك ةيلهإلا | لينلإو نييغلا نسرفلا *يدوكلاو ندرك

 2 اهوحنو ةطنحنإو نيل ا ابيف رخذي نيطأ اهروكذ يتلا 'سرفلل مساوه ليقو نوذسلاو لغبلا ب

 و٠ ماعط اهيف ةردحنم نفس راكلا * ٌعيرس كرا وه ةماعلا ناسلب راصتلا نيد ا

 ا اك ج ةيسراف ٠ ةفرحلإو ةعانصلا هّياعلا قتيددلا

 ةعاجلإو ردصملاب ةيمست ةمامعلا نم سدو د ذوكموهف ةذاكلا غلب اذيوكت رازالا دوك 5 ْ
 51 نامت و نو كامو لبالا نم ةينتكلا| كا حاس ناكل .نك بنإوج يف نعط حانلإو|

 روك هل لاقي . ةعيبطلإو رإوكأ جرقبلا نم عيطقلاو ها * تيمسلا لا نو ئاذاكلا * مريد يفامأأ|
 | نم هللاب ذوعن لوقو. ةدايزلاو .ةعيبط يا ديك اهرخوم لوا ني ذخنل ارهاظ نمءايحلا لوج ام ةذاكلا ||!

 | .ةدايزلا دعب ناصقنلا .نرم يل .رّوَكْلا دعب رئحلا| نم برض ةلمهلاب ةدّوكلا ول ةدْوكلا * ناتذاكاموأأ ظ
 ابضتتو اهيرادا اهو اقروحو ةماعلا اع نم املصإو نجت يذاكلا + ةعدول اب رصمب فرمتو دنطلا ثالماعمأ
 |[لدقو . صق لبقو ٠ صقن ضفنلا فو ةدابز نهدل اهب بّيَطَي دروُدْلِا |

 ب +#ج  همئءطجطئؤئءئككؤطكحكطعطصولمعصا“ص“ هن

 ابيف ٠ ةرادألا نالا

 | ملو؟



 ثوك/
 000 2 ركب للا سك

 لجرلا باتكاو .رهغلا يا ةبوكلاب ةَقد اًبيوكت <يشلا

 اال يك بكلب كا

 جلا ةورعال حدق لاقيو هل موطرخال وا هل ةورعال

 آب وكلا *# ساللا مّظِعو قنعلا ةقد بوكْلاو +ب اوكا

 ١ ٠.توباوك ج ةماعلا مالك نم وهو سرفلل سايل
 كلل 1 كاملا يا سررفلا نيدك نول دب
 نميلا لها مالكوف درا بك كلو . تاف ام ىلع ةرسحلا

 . طبربلاو رهفلاو رّصخلا ريغصلا لبطلإو خرطشلا وا

 ةبوكأإو روخا يلع مّرح كر نا ثيدحلا يفو ٠ برعم

 ةعطق يف عمجت تابصق ( ةبوكلا يا ) يف ديعس يلا نعو

 اريف نارمزي نانثا خخخ مث ٌنييلع زخم مدا
 عت شك يفار ,ٍتْذ عنوككإو ةعتوكلا - عتوك
 ريصقلا نب 00 كد

 تاقرو عبرا راص اقيوكت عررلا ثوك - ثيك

 *« بنارالا سوؤرك ”جرخا هطئاغب ٌنالفو .اسمخو ا
 ثا يف تركذو ةدّدشم ثاكلا ىنعي ةيزخم ثاكلأ ا

 ةنوكلا * لجرلا يفسبلي يذلا شْفَتلا تْوكلا + ثأ

 بصتلا|
 ا

 ئودعلا ةيشن نب ظ

 مودعل مراج اوبن نأ وبا

 ارثوكت ىتح توملا عقن راث دقو

 ركل جاو حلاو ا رزك نم روكت ىوربوأ
 ا والا نازل نيكل وعيت لك تمر

 يفقثلا فسوي نب جاحان ا فئاطلاب دودو :ددكاب
 قرع رولاو ديسلاو ةلطمملا ريحا لجرالو اهب املعم
 يف ريثك لك تاييكلا يفو . اهراهنا عيجج ةنم رجتت هنا
 هيمسن برعلا ناف رطنإو ردفلا يف ريبكوا ددعلا

 انآ اهيفو نارنلا روس نيراكلا ةروشو ان ||
 نر ةراكلا طرفملا روخملا يا ليق رثوكلا ك انيطعا

 امو ؟'

 | ناسح لاق . كارتو رثك هيثلا رثوكت

 |رهغ هنا علص ةنع يورو نيرادلا فرشو لمعلاو معلا

 دوك
 السل نم 0 ريخ هيف كر 0ع

 رام كبارا نم دريإو نبللا نم ضيبأو
 كر نم 0 دم هيناوإو دجريزلا ةاتفاح

 ةكعوا ةعابنا وا ”دالوا ليقو . اهيف ضوح ليقو.ةنم
 ىنعمي رتوَكْلا نولمبعتسي نودلوملاو .نآرقلا وا نما ن

 ةريغصلا ةنيفسلإو بذعلا بارشلا

 اللا فيني لئركلاو لئوكلا - لثوك
 00 6 14 وأ ةنينسلا 0 اهديدشتو

 ةعرا لئاكلم
 ةطغ «يثلإو .ةبلغف ةلتاق احرك هجوُكي 0

 حركو ٠ ةباغف هلئاق اًكوكت ةحوك# بارتواهآم يف

 انالفو - ةيلغف ةلتاق ةحواكم داك كه انالف

 هحاكأ أ امو .ةيلغق ةلئاق ةجاكا ةحاك[و . هرهاجو اش

 ا 0000 اكت.اهواكتو . ءاطعا اي 3

 بكل إو حاكلا * * + ركاز ١ يا لا حاّوكوه

 ظ هاد عادم لبجنا

 يل دئاصلا 0 ديبالا تف 5 لو كا

 ةخوكو ناخيكو 0 خاوكا جا

 ْ يأ هسفنب 5 وهو. اعنم ووك ةدوكي هداك

 | لكل افرك (رط باب نم ) داكب لفي داكو دوج |

 || ةبراتمل تعضو داك ل لعفي ُئ فر اق ةداكمو

 ْ لعنلا ين نع ئنت ةدرجم لمني م لوف ء يلا |

 ظ لاعفا نم فو. هءوقو نع نت يننلاب ةنورقمو |

 ْ اهربخ نارتقا ردنيو ربخلا بنتو مسالا عفر ميراخملا

 سونلا ةروس يف ةنمو.٠ مالكا ةلص نوكت دقو ْنأب
 او دارا ينعي نوكتو ٠ اهرب - ل يا اهارب دك

 فرعو ٠ ديرأ يا٠ ابينخأ داحأ هط و

 عضوي نازاج اك مهضعب لاق. هارب . ام يا ةنم داكي ام

 دشنإو داحأ كلذكف داكأ عضوم ديرا

 ةدا ارا ريخ كلنو تيدكو 0

 ىخم أم ةبابصلا وط نم داعول



 انيصلاو لفكلا ليزا ”ايرك اقدتب ا رخال |
 ايش نوليكر ةنملا اح 1 نركب ككل |٠
 ع امّلتو عرابلا يف لاقو. ةيمسالا بناجل امل

 تبنو ٠ ةلهك ةلبش لولوقي ناالا ةدرنم ةلهك ةارهل
 يل“لليك تءاط ةلراط ةسرغلا لوننو اشم لال

 لوفكلإو رفعج لَّوْفَكلا * ايندلا هي ”ظحو دج هل
 ةجعنو . مانتم يأ ليتكم تبن * توبكنعلا روبصك |

 ضايبأ اب سارلا ةريدخم يا ةلهتكمأ
 مركاو كاتشلالوليُكلا - لاهك أ

 نع ةتنيج امهم ةمهكت انالف دئادشلا تميكا

 اًنويُكو ناك م مكو ميكب لجرلا عكو .مادقإلا|
 فيس *قرو لك هرعت ما لك كيلا

 رسم 2طن ع ليلك يا ” ماهُك لجرو سرفو ناسإو
 00 * ضيا 6-3 وق لاقيو . ردع ةنغال

 00 نسم 5 أ

 ىثحو هيلجر تيب ام براق لجل ش

 هجولا جتقل او دسالا سيكا * ىثم اذا امم بارغلا|| |

 .برعلا نم يحوبا سمهكو .مانسلا ةميظعلا ةقانلاوأ||
 رعاشلا لاق

 ٍسهك سرإوف مانبسح انكو

 ارمغا ركذلا نك ]ينال
 رمالا ذخا + حولا ليقثلا لما - لمهك
 هعجاب يا 1

 ع 1 كب ناكو نهكيو نفكي هلنهك

 نم نهك لاقي وا .نِداكو هف ٍِ ثّدحو بيغل اب هل

 ةعببط هل ةناهكلا تراصوا اًنهاكر اص اذا مرك باب

 ةعذ دقن نم ةتفيظو سرام نهاكلا نهك + ةزيرغوأ ||

 َنهاكو .ىراصنلا مالك نم يفو .كلذ ريغ ىلا ريختو

 * نيك ىنعمب اتيهكتو انهكت هل نويكتو . باح ةنعاكم

 برض هل امفا نم يذلإو عصفل إو لعاف مسا نهاكلا |

 ةينايرسلا يفو نك ةيناربعلا يس وهو ى
 دوهيلا دنع نيداكلاو . ناتو ةنهك ج انك ||

 أوك
 فنريارثلاو خابذلا 0 يذلا 0 ىراصنلاو

 ظل ىنعم نم لصالا يف اًدوخأم ناكاببزو

 ىو - دولار مالا" نيك" لل كلاك ابك بريعلاب
 يف ن'اوكلا نع ربخت يذلا وه نهاكلا تانيرعنلا

 لع ةعلاطمو رارسالا ةفرعم يق ديو نا.زلا لبقتسم
 لاوخالاب ر بخ نم نفاكلا تاينكلا ينو . ىهتا.يميقلا

 نهاكلاو . ةلبقتسملال اوحال ابر بخي نم فاكعلإو ةيضاملا

 ةناَهكلا * هئجاح يف ىعسيو لجرلا رماب موقي نم ضيا
 .ثعبلا لبق اترعلا ف تناك ةناهكلا نأ ليف :ةدضم

 ىلا هيقلتف عمسلا قرتست تناك نيطايشلا نا ا

 ثعب ايلف مم راثكلا ةلبقلو ديرت ام هيف ديزتف ةنيكلا

 ةفرح ةناهكلاو . ةناَيّكلا تلطبو ةامسلا تسرح ملص
 .ةينايرس»ةموقو نهاكلا ةتيظو تونهكلا * نكاكلا |
 يللا ةنانوُرلا شكلا ناش قا كرتيكلا سو
 ج ةماعلا مالك ن م شو ةروصلا جنتل إو عينشلا نييكلا

 ةناهك نهك اول اقف العف ةنم اوني اميرو ناك
 يف ناركسلا ةكو ٠ مره اهوهُك ةكب لجرلا هك

 ةيضخلاا ةقانلا ةهّكلا * سقنت يا هكتتسا اذا ههجو ٠|

 تناك ةلوزهم بانلإوزوجتل او !و ةتسملا

 ناك ( جاي ) جنب ”مضب ىك ىبكي لجرلا يك
 كيك لجرلا ّىكاو . ةرخاف أه اك تانك حا

 .ةنع عنتم ١ ماعطلا نعو٠ 0 ا فارطا ني

 ةايكلإو ةاهكلا * اهب ةفاش ةابنكا رتلاسب ةاتكاو
 يف لخدت تداك ةيضتلا وا ةنيمملا ةقانلا ةاَيكلا

 ناكل ىككألا*فالخالا دلجةعسإولا واّنسلا

 . فيعضلا نابجلإو هيف عدصاال رجت إو رخالاو هجولا
 لاجرلا ةالبن ةابكألاو

 نبجو باه باقلا ىلع واكو امر ةنع 25
 كارا ما ةكت لع ةاجاف ةلكإ وةك دكا + هع
 فيعضلا ةكلاو ه”كلاو ةءكلأو كلا *«ةنع عجرف ةبابف
 نابجلا

 لأ ك يفريحذ لأول - لاك

 ةنيمس وأ ت
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 ريمضل !ةاحنلا[

 انسلاو كلبا تربع ةيكح هةكدكأ ٠
 11 بقكو تيس
 اا تيكا دو ةيجلاو در تواكلا + يملك |
 اداوس ةيراشم ةرتخو | ةمهدلا وا ةيهفلا ة ةيكلا« سل

 هيك نالاو ةبدكأا وذ بيتس ألا+ ىللاب ةصاخو |
 يك ْ

 | ليبكل كاطع رت راصتلا ليهكلا - لمك
 أ يبان در د داك

 | بعت نالفو . ذعتم ”مزال .عرسي ةلعج راحلا قئاسلإ

 ةياصا لاقي .بيجلا و رضع دوكلا + دعس ار
 دوهك نانا *< ةمألا هارهكلا * ىتعم دوجو دهك |
 ةعل رس يا . ني ديلا |

 مخولا ليقثلا تَدهكلا _بدهك

 هاب اا ةباشلا دكا ا

 لجنلاو 2 هر 00 57 0 |

 ديزو . هب انواع سباع .هجوب ةلبقتسا اًنلفو . كح
 رؤرمكلا* ةرهاص اًنالفو. د ارحإو . عفتراراهنلاو. يأ

0 . 
 2 نساننا رحت يذلا ةنكعللب نسمح ةرو دمكلاو

 ريراهك
 ئزف ةتاترفكلا دوق دنق لغخ * يثلا رك

 *<نيتدحلا حالطصانموهو ٠ ثبريكم 3 يثلاو 5 أ

 عاونأ وه وهو ّيورلا زوما ةرجتت غمص هل ر ركل ابيكا |

 ةكراشيو كح اذا مافطإو نبنلا بذجي ْئقنلا اهدوجإو أ

 |( عنو ناقل اب اير هاك ترغتم كلذ قرعنؤرادسلا |

 ةنم, ةعطقلا : نبتلا .بذاج يا بذاج ابرو تبت هاك

 ةيبذاجلا ةّيئابرهكلا + ئابرهكلا |

 ا بعت لجرلا دهكا + < بلطلا يفو.اعاوأ

 ءا ىلا ت | نيثال املا يءابرهكويلا ةمسلإو.ةءابرهكوا ةابرهك |

 . ليكو نآلفكو لاتكو 1 0 نيسمتو

 أ

 | تاميلا يف مدهع يأ ن اذ ينب لهاك ن الف موق نما

 . جرت ةلهاكم لجرلا لهاك + تانلملا هه هدنسوا

 ةدزهك ةقالام نسا كيك حتي

 6٠م |

 لبنا يقروقنلا تيل كف يكلا +ةلخد اًنهك ف هتكاو | دنعو :لوعفم مسا ىتكملا * ةيمس وه لوقت امك ةتينك ||

 1 ا راعق رص اذاف عبإو ةنلاالا فوك ج
 تام لععف وهو . يثملاو ةءرسلاو ًاجلإو رزَولا اضيا

 نادم امةدئاز نونلإو ٠ ند ةنموأن

 ناي ذابلا بيشلا - يك

 انيللا لجرلا ةماكمكلاو مكهكلا - مك

 ريبكلا ا ناجنذابلا ضيا مكهكلاو |:
 ظ ديالو ترصخ اذأ كس سر 51

 هاكهكلا * رح هيثلإو . "هك 'هكب تاص 6
 | ةرارلا ةيكيكلا ك ةنيمسلا ةيراجتإو كيبعل

 وري دج يق ريعبلا توص اكو هتوص 1 سا

 ْ .لياكومن الكر اصل مك لهكي لجرلا َلَمَك
 ُة له ثيدحنا يف اج دقو .تامم 4 ةيم ٌكالثلا وأ

 ءاطإو ميلا تفي لهاكنم ىوريو ٠ لهاك نم كلها

 .علص ةعم داديجلا دارا لجرل هل اق.جوزت يا ةلهاكملا نم

 اا ١ لع ةاحا راغص 00

 اًدوخأم ليد +اكن وكي نا لوحي ليقو. 0 ةالو موف | زوجت

 | ةه

 تينلإو . اهرت امعةضورلاو ال يكراص لجرلا لهتكأو
 امك لعاف مسا لداكلا * ةليشو روت رهظو ةلوط م
 ىهو قدعلا يلي ام رهظلا ىلعا مدقم وا كراحإو رم

 ىأ نينتكلا توب اموا رف ثس هيفو ىلعالا ثلثلا |
 4 لفلكلا ديروبلا ل اقواهملصلا ىف ىنعلا .لضومأ
 دك ل ايوهود هريغل "اك ةضاح ن ءرانسالا

 0 لهاكو ٠ لهاوك ج دتكلا وه لهاكلا ةءافكلا يف لاقو|

 لحتلاو بضغلا ديدشلل لاقيو. مديسو مةدهع وتلا |

 | ل . لهاك و ذل ناو اهلا

 ” ةلاجاذل تيارو بيشلا ةطخو نم + لكلا + بناجما |

 0ك لل( كالقو اهرأ ا نيالثلا زواج وا

 ٠ ةلهَك ثنالإو 0



 ينك وك.
 الدني اب ملكت : ( *ؤأي )ةيانكيبكي اذكن 0 نيك كن داجلا يناضو كيدل |

 ةيذاجم ظنلب جا هر كرر رق كدا داو نيكلاو سيشلل زرب ام يجاضلاو ريثكلا رماغلاف
 كاذو ناكوهف طيئاغلاو ثفرلاك زاجتو رتقينح 8 ا دقوا ةلكسملا «روتسملا

 ليلخلا بانكيفواورد عيبابو ورمتأبا اذيز ىكو.ةنع كمه ىلع انك ى وط ناكو |!
 لقنالو ا 1 اجلا باوصلا مّدقتب لو اهادبا وهالف ١

 <(, ةيكت نالف بابو نآلف ابا انك ورم ىكب مزمز مما ةناونكمو
 تك 4 اذكب الف ئكتو .هب هان اك | ىل ةلصا يل ةبتكؤلب ةبنتكآو هيثلا هنكآ - هنك

 ةغللا يف ةياتكلا * ةانكو نوناكج لعاف مم | ىناكلا * هب | يا فصولا 0 ئرهوجلا لاقو.ةتياغأ|

 ريغ ظنلب نّيعم ءيش نع رّبعي نا ةاحخلا حالطصإو | رهوج هنا + دلوم مالك ةتياغو ةردق يا ةبنك غلبي الأ

 ماهبالاك ضارغ يل هنكة تفرع لوقت ةتياغو ةتةيقحو ةهجوو مردقو هيثلا|

 .اكيز ديرت تنإو نالف ينءاج كلوقكنيعمالا لع مالك ن اف رعاشلا لاق . تقولا اًضيا ةنكلاو . ةفرعملا|

 يف ارسفم عقو اع وب ربعي مهم ظنل تاّينملا باب يفو . لعف ةنم قعشي الو .هتقو ريغ يف يا. ههئكريغ يف ءرملا| |
 نّياكو كق.هنايسنلو نيالا ل ناك لاوس نهذلا يثق هيلا هك 32 لبفا|

 ٠ كي دخلا نع ةيانك تيذ د ناكل + لاجالا هجو ىلع وا ليصفتلا هجو لعأ

 نيياوضالا دنعو. هس عاجل 2 رضفما ةبحلا قرو ةقرو هبشي تابنأ

 مزال هب ديرا ظفل نيينايبلا دنعو . حرصا ليام يتقإو كءاظع رج وأب 0 0 ليهكلا
 ايلا لول ترا ياعسل هاذ زاوج عم انعم ار + ليكاكأ| :

 قل اقو :ةفايشتم يل دانرلا نيفكوةنانلا ليوط يا ا هللا حب ىضاف
 نإو ل اهتتسالاب ةنم دارم ا رتتسا مالكة يانكلا تانيرعتلاا لببتكلا حود 0 0 ١
 ةقيقحلا هب دارملا ناكد[وس ةغللا يف ارهاظ ٌءانعم ناك ةابتلا تلا ريعشلا | نبأ لكلا

 ىقي امواةّييلا نم ب ديرأ ام يف ددرتلا نوكيف زاجلاوا | اههوحتو تنعلإو نّللا اهيلع لّقني هلا ردك
 لوزيل قالطلا ةركاذم ل اك ل احا ةلالد نم ابماقم ضيا ةنكعلاب فّرعيوأ |

 نايبلا هلع دنع ةيانكلإو.ةنم ديرا ام نيعتيو دذرتلا ديدشلا بلصلإو ظيلغلا خمشلا لّدبكلا

 هي حيرص ريغ ظفلب ىتعمو اظنل ءيش نع ربعي نايف | ةنم مارتملا وا ل ابجلاكعطق باحتلا نم رّوْهكلا
 عماسلا ىلع ماهبالاك ضارغالا نم ضرغل هيلع ةلالدلا | بانلإو ةميظعلا ةقانلا ةّرَ ويكلا *ل اجرلا نم قلاو

 0 ةحاصف عونلوا رالف هاج وحن ةنسملا

 قلعي منو ر دصم ةّينكلاو يكل *## ىهتنأ . ىَرِقلا ريكي يأ ةدئاز نونلا د

 ىأ نحأ يبإو صفح ينأ وحن مظعتلل صخشل | ىلع ىنك ىنب ( واو ) ةياتكو ثكي اذك نع هب انك :
 اكو معلا نم مسق ةاحغل ادنعو.4 هيلع ةمالعا دايز وبا َدَْنْإَو ٠ قال نم كي 4

 ىذ جتنبلا 1 ١ نيالا" بانإ اكنلأ ارد اهريغب روذق نعوكآل ناو 1[

 ايؤرلا كلم اببرضي يتلا لاثمالا يتايؤرلا كو .ىتكو| حداصاف اهب اًنأيحا برعإو ْ

 | ةعينح 5 يأ 00 د رومالا نايعا نع اهب ىكيا ينك يف ركذتسو ةيكلا ةنكلا» هول

 |[2م5 1
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 اومزهنا ل اقي .زجآحلا ةنزاكلا * ميلبال ةريظح يل افك

 # منع ٌردعلا زجب 2 6 مط تا

 | اعناصو تاقانك جنبدأو 11 تايواح نم عون قالا
 و بيارلا ةادا هاعو فكلا * ”يئافانكو ذاك |

 ةيحابلاو لظلاو اماخلاَكفكلاَو رجاتلا طاقّسا هَعَو
 ةذض> ناسنالا فتكو . فانكا ج هحانج رئاطلا نمو
 يا ىلاعت هللا تنك يف تنإو . ردصلاو نادضعلا يا

 ةاكح .هآيدحيا ةآقتك ةاش* هيرو هرتسو وزرح يفأ|

 قل قرذللا 5 ديو وب
 111 ارواذنلا لكم اخ ا[ لي اناا

 يف كربهتو اطزتعت يتااواروذنلا 1 كا

 2 0 مك ملا نمو اهنك |

 1 يو للا
 .ضاح ا 3 اهفهكحا|

 "و | ةروظحو ةجاحلايضاقرتسي ةنالْيك ب هذلل لق ةنمو

 ه؛هبشتو عارذلا ون تبنيف عطقي لذغا او لباللر جت نمأ
 5 فكل اك ةي هل لاقي هادوسلا ةيحلا|
 خل او كلا ريغصت فيو 2

 ع نك 0 مد

 ةنئاكملا * ا مظعتلل روغصتلاو يعارلا ءاعربأ
 دحا تبني نأ ضورعلا 7 د كرد

 اهالكوا اهدحا بهذيوا ِء ءرها نم اهالكوا نيقر 4

 ةيطوذ داما عر لوعفم مسا بتكلإو
 فانكآلا ةيظع يا ةنيكم

 ركل 5
 نيس او يش لكن م رينكلا خغاحلا - جنن

 داك ناك ارو ليانسلا ن 0 ١
 اذه نم ةيوحلام ةماعلا ملعب دنع ر؛ونصلا

 ظ تفنالا ةبنرا ةريثتكلا -رفنك ]|
 ةىضح يا كلت ةيل + ابرضفلا ةيغلا لياتكلا ]|

 | كككأ |كينب "ل لا

 م4 ١

 م7 ]ريل تاعلاو ؛ رضا |

 ليقو. هيف ة:كرالاو 2 ةبوعصو مدرب 0

 # ةنكأ 2 ةركسو ءيش كا ناّكلا 0 ع 3 0 لغد ا د هب 0 دوعسم
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 ةكيدص "ناك وك

 ةحارج يا ةينُك هدوب لاقي .ةحاّرجلا |

 5و انك لكي «يثلا نك
 1 ل هربغو ملعلاو. 6 نم ةناصو هانخإو

 + 1 5267 ناحل

 .ةلك ى غب اًنانكأ ةنكأو انينكت ةريغو ملعلاو <يب هلا نك

 1 ا ىتحلا لكرلاو هك كب انك ءيثلا ّناكأب
 اا ركدتب) كلا نقوش: كميل هيغل :ردشتم
 0 | هلك ىلا عجرو راتسا انانكتس علا
 اًضيا نوناكلاو .نيناوك ج ٌلطصلاو دقوملا ةنوناكلا. ||

 .نوناك نم لفثا لاقي .ةنم رتتسي ةنال لليقنلا لجرلا

 1 اأدبيلا يفدعتو 1

 ا يكل #2 © رادؤجلا نم

 ءاطخو اهلك يف هزت انونكو

 ةكبطحلا لاقأ ١
 ارم تع 3 تع دوتسأ اذا ل ايرغا

 انندحتلا 0 0

 1 بلق يف نارهش يتانلاوا رج 5200 نوناكو

 مسا اي رس وه لف .طابسو يناثلا نيرذت نيب ءاجدلا

 لتنلا ىنعم نم كأن قردوع لقو هاتشلا لصفل

 بشخال دلج نم نوكت ماهسلا اهيف لع ةبعجا ةّناتكلا | ة
 0 0 كاد

 يف ةبعتلا 0 راسل ا نم ةرامسلا" كل ٌنكلا نم هيب كلا

 ىبا ةّيَرخ نبا ةناكو .تانانكو نئانك ج ملا باب
 تاك ١ ج تيباأو هرتسو هيث لك ةاقو ُنِكلا * ةلوبقا

 0 خالاوا نبالا أرمإو ل هنكلا + كام

 ”رتسو هيش لك لوو عونلا هن ةنكلإو .ةنبك عجةلاك

 || قوذ ةنيقسو ١ طئاح نم جرخي حانج ؛ ةكلإو ضاييلاوأ

 تببلا يف فروا عدخم وأ فلل انك للك ا زاذللا كاب

 يلع 8 ئيكو 21 أبيلا ةيسنلاو . هليبق قو ٠ ناك جا

 رعاشلا لاق .روتسملا نينكلا |
 ٌرماغ لاملاو كالبا ام نواوقي

١ 



 تك

 «نبجو بره رمالا نعو .بورقلل لام مثل آو .نآلو | . ديطايكلاو ةطايلاو ةلارلاو فو سال ١
 بافعلاو ١ فلح 5 3 .اهسبياف اهبرض ةعباصإو | ةغلابلل ل اعف سانكلا * ةلابزلا 5 ضيا ةبلكلاو||

 سب اعلك عنكي ةيشا ” ضاسجاا يلج مع 6 دوويلا دبعتمو ةالؤملا سيدكلا + سنكلا ةتفرح دو

 2 2 ىلع - لجرلاو. ماد يأ ع د و رع رانكلا 00 06 ةسيكلا

 انالفو اهّلشا ؛ هذيو. لدع ةنععكو 1 ةضب ٍق 4 ءا| نوح“ عا لي . ةءاج اهانعمو ةينانورلاب انهت ا

 نم اندوا نالو عضخ لجرلا عنكاو. وكسب 6 ولا ناطت دقو. ةسيك اهني
 «ضاخع الل اب ا ان كي 0 ل ا ةلذلا | نودأو اللا 00 نوما م ىلع ىراصنلا ْ

 . هب ىلعت هب عنكتو ' اهات ذأ 'يلا لبالاو: |وعجا ملل | م ديعتنو سيكلاب دولا ديعتم 07

 ليلا“ اردجأ رو لا عنتكإو ٠ هم هدف يفريسالاو | نك | ا عماجماب م ,الاسالا داعتنو . سكب ْ

 مسأ عناكلا ا رنالف ىلع نالفو .اندو رضح ةسكلاو٠ . عاتجالا ىنعم نم 0 لكلاو «ككيللاب

 دنيا عناكر يساو .<جولاي قزاللا فونالا نمو يبعاف قو ليج جدوه هبشو انس ةارملا اضناأ|

 رعشو  ةلغ سوات مجم ١ كندا 13 + ديلا هيض بكارلا وب لظتسي بوث هلع قلبو نابضق لْخَرلا
 2 نب ناعنك دالوا نود 0 + 0 ّ 2 سانكلل مزالملا س اك »+ انكر سناك هب راو |

 لبق ( سوماقلا بحاصا اقالخ رماس نبا ال ) حون نب ظ اًره ظبات لانأ'

 ديلا روكا ع 5 < ا يح ةغلب 0 1 سناك نم رةزيخ واقرغ ىلع

 ا ذي 0 وو ندو ورح ىلا ع قرط نع - لداعلا,.| اع قع لازت لاطأ

 او. عكج صتانلا رومالا نمو 1 الا عملا 5-2 نسرفو٠ سناكم ج اهب سكي ةل الا ةمسكيادأ

 3 0 الدف ريدغلا ىلا ةوف ملاك هامل رعشلا ها رج وا نطايلا ةامامأ]

 * الث يا ةعمم ديو .ايعرطتملا وا ديلا عتنملا عمكإو لصالا يل آو تكل | ب عك 6
 ةنيعصت وأ. ملا را 0 ةفا 7-0 امنك ةهنكي ءاكلا كن ا

 كبسلا نم يبرض تمنكْلا هكلا + هلع ا ا
 يرخ كيش دعملا 7 5 ولا جب بطلا دعجلا لجل

 ةيباتعلا ةقانلإ ركل مك |١ ةفلكلاو .. ع حاملا عور رغلا 0 بصيت ىلا

 سار ىلع هيدي لعج انيك فكي 3ك كلا فتك دئاوفو دعاوق اهيف جرد ةعورجم ةبراغملا ددعأ

 اهننكيو اهغثكي مغلإ او لبالاو .رماعطلا اهبب كسيزيفقلا| ىا بتاك اهانعم ةيينرفا لصتقلا يناث رشا

 ةنعو ٠ .لدع ة ةنع فنكو ءايلا ايد 0 لوم

 ياطتلا لوق | صاخلا د ةنوجا ةننا كح يك ضنك

 ركع اقر اهصوربل احق ١ رصت ةابلاو نودلاي باوصلا وا صال
 فناك عيبلا نع انيفام ٍس 2 ظل ةظنكي مالا ةظنكا ||

 ًاقيبكو .هناعا انالفو .ةطاحو ةظنحو ةنأص «ى وغلا فتك ةطغضلا ةَظيْكَلا * ةظنك ىنعب رمالا ةظلكت + هلاموأأ
 ةنناكو . ةطادا ةننك * انيك أاط لعج رادلإو . هذخت || رمالاو .”مضنإو ضيقا عونك تكي هيلا عنك ْ

 |ركأو انزاف مونلا فّكتو .هلا ةناعا ةةنكأ و ناسك عضل ٠ هي قرا بوثلا» كسا 7 بر
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 زجارلا ل اق . شحولا راح هب

 ارحا للا عشب ًطوطن باج اردانك ار دنكي نت ناك

 1 برض ف رد5لا #كمانس اط ةكم“ ةرادتكلا

 1و ها ولا
 ةرب غمد ” كذدلا نايلا وهو كللسلا قم ترص

 تالا. هزي ىلإ ككراشلا بلدا ةتاركذلاو نعل

 املا رار حق لعجيو يا دخوي دقو سما ضدالا

 ا #* سور ذنخ 0 هل ا توما

 رظاذ تل . هةّريدنك وذل ةنا * ظيلغلا راما رب رثكلا

 ظيغلا رديكلاو ردكلا * .ةماخو

 هاذأ ةعارلا 5 هوا ةجراخو

 ةر>و ضايب نيب ةقرو ماشلا فير

 ردم ردا اان لل 6
 وبا لاق. .ةلوذرم ةغل نيذلا تا ل ل

 ٌقنحلا شمطغلا
 | شدد نم ةسيحإو صل  اًضنلاك وادم تيم
 ّ آله دك ليقو. قرشا أب فصوي ةنال قعتع نم يا

 ل را لاو رفا اا ا
 رج عك

 ْ هر ١ عايل ا رك < ارْكلا
 | 1 َتِيَّتُيا كَبن ةزادكلاو دَدكلا - 0

 ل ها

 ةغمصو هيب غادي عدبالا ؛ هرثت روش اب فّركورعلا

 لال

 || 1يناقك راكلاو ٠ راف كلا راكلا ك5
 ادام يا مازال تلا فاو خا

 يك

 ىلا ةيسلا ةرادلا ىلا ةار عا أر 3 ةرنصلا | هي دك

 | ةردكلإو . يزابلا منو عخراو ضرالا نم ظ ام

 ْ مارصلإو داّدجلاو و دنا بالا
 | ج ةيلص محلا ةرثك يا زاك ةتانو ةيراجو .ماّرصلاو | رفصا ةلخاد تابن قل دك

 ا نوفدلا لاو هون دل 4 ةذخارا !اك زايكو زد | فنالا يوناو قب

 يدكتال ل ام لكني دحلأ فو: 0 ا 0 ل لا رب كيران

 يف ةنوكل.ا ةيدحالا ةيوطا وه *ِزللا زكلاو : ضرالا 8

 .ةئلايلل 532 ةسنك ىغب ثيبلا سنك * ةسانك ل خد

 < اهنال |

 رتخ درج ١ 3 أ دو لاكلا ير نقلا

 | 11 اع | حل ترحل ند الح ةراكلا
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 | تاراثكلا ةدحإو ةراكلاو ةراثكلا * ايرانك رئازج

 ىل لوبظلا وا كوفدلا وا تاديعلا قو رباكلاو

 . روتك ةيئاربعلابو اريك ةينانويل اب يفو . ريبانطلا

 رونو ريما « ناتكلا بايث ن . ةكشلا اًضياةراكلإو |

 07 ةماع *:عملإو سل ِ | خلا

 هم ةنقدو هرخذإو ةغج ارث هز كي 0 2

 ىأ 0 يف <يثلاو .ضرالا يف زكر خرلإو ٠ ضرالا | ىف
 دك ةواعج اًراكَو اراك ردا موقلاو ..”هزمَغ ضراا
 ١ 5 يا مهدلا نم نالف زنك لون ةماعلا

 رتتكا لاقي .ًالخإو عممتجا زنتكا# زاك بف ةجحأ يكحا
 | « بلصو عمتجا ةريغو مللا زنتكاو . هاعولا يفر منلا

 || ومسي ل تّكسلا نبا ل اق .رفل ا رثكناوا زاتكلاو زاّكلا

 لرالسا

 عوضضوملا لاملا وهثكلا تانيرعتلا فو. ركوبف ةتاكز |

 0 13 ضيا رتكلاو ١ نطاب لك .ناعباودو بي دل

 * قودنصلاو ورشا لاا هب زّرحي امو ةضنلاو

 ةاجذلل رصإوت يف لعجر مت اريك

 كلاب طك انك ةدكيو شكر تلا نك

 نترك سكي يظا 1 .سونكم تيبلاو سنكوبف

 .ةرخلا هي لذد لجزلاو. سنك ىنعب يظلا سنكتو
 ظ 0 منا سناكلا # جدولا هي تلخد ةرملاو

 1 سلا يف سمكا يراوجلا 0 سئاوكو سو سوك

 7 1 ءابظل اك بيلا يف سنت

 وا دكتالللا وا ارابه ضو ًالياؤدم اقل موزنل

 يب نال هيف لكلا * مك ج لصي تل لمزلا سك



 ديك 0-1

 بئانكلاو بتتكلإو بثكلا ب بشك | ,ديددلا ظيلخلا ةيكلإو . لمعلا نم اطلع نإ ١
 ل اهنملا لمرلا بائثكلا دج ديدشلا | ريصنلا

 قحالا تكلا | شك ١ ثياككلاو ثينكلا*ض بفن ثبنكتو لجرلاتسبنك
 2 رثكلا + شنتإ ُئ 7 م ردك -- ا ا ضيقنملاو كيلشلا تيكا

 + ةترخغ راهملا ةّرتنك *# لجرلا ةنهحو ىلا عجل بق يا ا هجو - دينك

 ”ظيلغ يل ٌرَكَم هجو | عبق هجولا فخ *هج يا داك لجر - نبك
 تيأب سيأو. 5 يك ا | ةريكلا 0 فيل 0 كرا

 . أظخلا نرم 0 طال ا | ةيفضلا فنالإ ةهترا||

 ةيفكلا هذه ام لاقي | شربكلا + |وطانخا رزثلا شيكت ل 11 ْ

 ادديكي ةمعنل ادتكو .ةعطق اذنك هدنكي يثلا دك سرفلا جرس تحت لعجت ةعذرإلا

 :ةيسراق. ديدعلا سردلا دكلا * اهرفك ادؤك | +.نيدفلا حلضلالباكلا لس
 هلو كس نك

 2 نك ةارلاو دكا لجو اذن يمنا تاك دلل اانسلا تيكو . يو [ذكاتنكي هن يف تنك ظ
 ريح نب روث بقل ةذثكو ٠ لبجلا نم ةعطقلا ةدنكلا | نذخ بإوصلا وا ةليبملا ءامحاب َنَسَح انك ككيأ|

 . هلاوخأي ىت دو ةبعنلا 0 نك نال نم سى 0 اندكلاو 4 كلا 1 عصخ لجزلا تك | ةمجملاب | |

 ليو ملا ة ةرثكو ةظلعلا 0 1 ها 2 ا بحاص ايهركذو ربعلا ريبكلأو ديدغلا|

 ب ان صو دسك ا نوكسلا نموها كيس يأ تيك ةافس * نو ك

 ىثعالا لاق. عاطنلاو دونكلا دانكلا ** نسحاب اءمضل اب ل انثكلا يرهوجلا يفو .ريصقلا لأتنكلا ]|[
 داّوفلا بلصب طيت طم | ةدئاز نودلاو رضتلا |

 اهداكو لا لوو ا ريجرجلا اضياو الكلاو أ تك يفرح ٌوامكلا
 ماكاو سوال دلل122 رسل كلا ركل وب اواأ

 تينتال ضرالاو يصاعلاو ليذلاو ىلاعت هبرل ماؤالاج رصنلا بتاكلاو ايس 007
 ةويغ برصإو ةدقر عنو ثحو لك نمو ايش ىدحاا تلا - تك : |

 قو هدرز كك هشام هدرا كلا ا اد | ىلع رثكاف نا دقعو ١ ةدهاعم ل |

 ىسنيو بئاصملا دع يذلا وه دونك تانيرعتلا | كلت ٌكصو نيقيرفلا نوب ةنيعم طورشبرماوأ ليع ١

 بهاوملا ج طرش وا طابترا اهانعم ةيئرفا . دقعلا وا ةدهاعملا ا

 ظولغلا لمجلا 3 دنكلا تاتارتك |||

 ايدل لضلا تداكلا . كوكل كب ذك 0 تكلا 5 عنك
 | ينابلا ارم رزغسإ ةهظع 00 جدتك ترن ذك ينرخدو ا

 | .نيعاتبلا جالطصا نم يفو ناقيطلاو ناردجلا :آنب يف | ناصغإو سآ نمذخت ةَجَدْرَو 20
 نونع هيش جوذاكلا + نيسلاب ةسدنقلاب اهتومدو | ىو م نيرا اهل ديو الخ |

 برعم : .اهوحو ةطنحا بق عضوت بشخوا كامرا | راثثكلا + ترثكو تلاط انك ةيحللا تانك

 ةيرافلابو هك ةتثبا لاب راتكلاك هثرب وا ريجرجلا |
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 ا[ «ةضيبلاو عردل اب اهرتس ةسنن ىو . ةداهشل اب صاخبال | روتكروبصك نومك ةقانو ا يأ لوألا صخشلا
 أ .امتك هايكا ةتداهش ىكاو .اهاكىعمب ةيركت ةسنن ىك | د لخادلا نيَكلا + تحتل اذا اهنذب لدت) حال

 .نويعلا نم ةلزنمرتس لجرلاو .ركسعلا عيل ٌرالفر كر كلذرتح ىفاا] اتيرذلا نآطني ال رمالا
 ٌنالفو» ليسا هامل ركو هيلع مزعرمالا ىلع ةليح بردا يف نوددكي موق اضل نيكو 1

 يذَنو يل سانلا ةنتفلاو . هرتسو ةدهعت 0 مْ ١ نكن ال ت تح ٍنيكم يق ]ونخت- نا ودو

 مهل يتا موقأو٠ ك1 لوهيجلا ىلد شيج زوكي نأ لوشيو مخم ةلنغ ىلع ودعلا ىلع نوضي

 ءامكنا ع .رلا ىكتإو .٠ م مك يف كلذ عجار .اول هضولا نيكملا + نيطقو نطتكن مك عمج نيِكلا
 ةنال هب يس را نالوا عاجتلا.؛ يكلا * ىننقس نماكم جوبف ناك

 ةنعاجت ّىوا ةضيبلاو 0 اهرتن حاب ع اك | كوع ورانا كاوا وكول ضدك
 رضات لغم ياكلا اوعبج معاكم امك جداقللا مويا ير انلباب همك نق هو امنت

 .رماك ع مج ةقينحلا يف ةاّبكلا الملا وبا ل اقو ٠ ةاضقو | «رتعا ةرصبو ىثعا راصو يع اهكهمكي كل

 هج ةايكلا نولوقيف ةرابعلا هي نوزّوجتب للعلا لهإو | . ةرخ هسمش يف تضرتعا راهلإو. هيلع سوطت ةلظ
 اوزاجتسا انو نزولا اذه ىلع عمال ليعفو يك | يف همك وهف ةلقع لاز ذيزو . نول ريغت الو
 ماع لاقيف ارتنك ناكرتشي ًاليعفو العاف نال كلذ | يرديالو ةسار بكري يا ضرالا يف هنكتي جركل

 اولاق اكريظن هلو يعج ذاك 1ك تاي ميلعو 9 ا الز كر نم كلا صنم نل

 1 ديز وبا دشنإو - ماتباو متي راف دلوي ندا !كيشتكلا دج هجوتي

 انقلاو ةريغللل كيننبا تكرت ديوس 0 هماعو ٠ ضرع نم نات ام يفو هيف ”ماعوا|

 مدلاب قرشت ةايكالإو عراوش عل ل ا ا كيك“

 حاللا سبال يكنملا | هيكلا وذ همنح آلا + تبهذ نبأ ردي ل 0
 راحل د َّى 1 دك يا كا 7 كج هآبيك ىثنالاو

 نسا لكرلاو؛ ظلع ابوك تنكي هولا كن نينيعلا هيكلاو . هماكلا هيكتملا * هترثكل هل هجوتي نيا

 |. ةسيحو هيف ةزكابك ةييكي 00 ةانيع جتفنت ل نمأ
 | كا + كيعلا نما تظاغ ابنك بتكت دبلا تدنكو دكا «ٌدبقا ادادهكا خرفلا ديكأ- ديكدنلا

 | ةنطب ويلَءو : لمعلا ىرم تظاغ هديو .ظاغ ةوثلا ريكا ةدييكلا + ةلشيثلاو ١ ةديكلا مظعلا ظيلغلا
 [*ليكإو لعاف ما بناكلا + سبنحا ةءاسلو :ٌدتشا | لادلإو ةدّدنملا ميلا غلو فاكلا ”مضب 2

 || لدرلا راعي ظاغ بنكلا * خارمتلا باتكلا + اب ةرمكلا ةلمملا|
 | نرم تظنغ اذا اهب ٌصاخو ا ديلاو رذاحلإو فخلإو | انيلعو .رسلل امزحو ةبايث عج لجرلا لك

 حامرظل لاه تضر ككل :ايطلا | لعل لاك 2ع نافعا: كليدخمل ]3 انتحال

 ايسر لع تايلاملالا | عما ليك لوا كبكات . عينجأ هيث هالوك
 0 3 ١ضراب د فارطا يا هيف اد نطنلا 3 ا عبنرقإو دعقو

 .[ | ىاروشلا نم سبابلا بْيكلا * ثييخلا ملاظلا ةّبيكلا اف هللا تاكل زدكت
 | رفاوحا نم بيلا بنك بكا + كوش 0 ماد ام | ىأ 00 1ك اهكي ةدابغ نك“
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 دك 4
 82 ذا نيل قعدركاول لب | لصمب اءوهو عؤنم ىلا مقني و هونال م رتل اقر

 او جزتن مل ول مب :داملا يف لحب ءيش لوا وهو ةينانال اكةمونيو عودلل

 ًالئاروغلا ف ول ضدي الا ربعبلا قا هك اه ماكل لوالا لايكلا دعب عونلل ضرعي اموهو عّونم ريغو
 «روتلا هاطغو ملطلا ةادوو مايكلا ةمامكلا + لكا نامسق اًضياوهو .اًناث آلاكىسيو ناسنالل كل اك

 تاذن ةستلا لقي ضرح ءامكحلا دندو ردد. ثيكلا | ملعل اكفغ ةرداص ريغ هب ةئان ةصلنع تافص اهتدحا

 عجار . ناءزا اك لصتم وا ددعل اكل صنم اما ا الغم ةبانكل كفنع ةرداص راثآ ينانلاو الذم ناسنالل
 51ج بونلا نم اهيجرتمو ديلا لخ د مكاو م ًالماك يا ًالْبَكل املا ةةيادعا لاقي لماكلا لكلا
 فالغلاو رولا ةلطغو علطلا هادو ةيكلأو . ةميكو 0 وهو هب ملكتي اذكه ثيللا لاق :اًيفإو
 نع اك ا ةي طا و ربغلا مغ 5 يذلا | كلل اوقكوه اغا تشق اوردص# وقل نراددؤولاو

 لرابط ماكر اك اكو ةيكأ جانغاما ليبكتلا + لءاكلا لكلا + عيمجلا لاملا ةةيظعا
 0 اا 0 را ةيلسملا اب ميا اع أ ةيس مدقنتو سارتحالا ناببلا لها دقو لق ر 3م
 ةيكلا م7 يملا ةيسن حلا * سارلا لفت اهنالا ربحلا لاغا جت لوغ نييبساحلا فتعو ؛ةاَككأ كاب

 نبك هيك ا + تأ كج رادنملاو يكل كن ف نم لمغ ةيمغتلا لذا دنحو .درلل لباسا ان

 ةرو ذب ا ضرالا هب كت نك داو را ع د رونلل لماكلا لجراا لكمكملاو ليش لباقم اهاعا

 ىراوت اناوجك ن نحكي نيكو نكي لجرلا نيك 1 ٌرشلاو |

 ما ا فل نسال بالا و لكذو 5 | سيو يربانعلاب فرعي تابت لوليكلا "ل1
 لجرلا نيكو: 1كم زدطملا ناكر ل اهوا عضم ديح لوقو .فسرب ةيسراف ل
 + ءلض|اكالات رق كولا لغ قو لكي | عد سرشلا بجاخ اه اذا ىتح

 لعد هذخذا ددتب ىننغ“ا 7 كاوا ةءانخا نيك م لوليك صين الكت

 نيك ىنعب نيكت امإو . ىننخا لجرلا نمتكاو .تلنغأ بس ل ديري نو ةزانموه لاق لواعكلا نّون نم
 ادورع تدل 0 رتسلا يف الا عووسم ريغن | لوا.كلا ليلخلال اقو .ةيفاقلل دب دشتلا كرتاغإو ريسلا

 ير قو اند قا“ ةماعلا دنع َناَمَك« ناكتسالا لوايكلا نوكي كلذ ىلعو .ريغض رد أَو تبن
 *د 3 يلامس ربا ةضابنا وبكل + را نع نوني الف جن ىلا اًقاضم ْ

 زرغضا واقل وول. ”قاسركا بقل هوهك ةقاتضاو اف دع ريعبلاو . هاطغ انك نكي <يغلا هك
 أ .ضرالآوهو ةدانلا نورك بتمو بن هن خم٠وياش اهخءوا اما يلوا ةطعالا مومو انك ةلغفلاو ةماهكل اب
 اممم وو امألا زاخلا نوح انك ل ومجلا ىلع ةلغ 1 نيكو اوس لاقل ل

 نر 5ك ةدحاولا ٠ دزعلالا يديلاَو ايون 1 رالي ققفأ ليدلا بر توكلي قادري '

 يق ةهللذ 59 0 هلكذ وا 0 ني كل ١ اكعيكاو اهييكت ةانثلا ن1 قوتي ىح رتسفأ|

 ةوانتنالا يف يرو يفاوان ةيفاة رجل و قر 1 ارصبللا لمع صوحقلا طارخلا <ككو .اهسانك تجرخ اناا

 لهإو ٠ ردد» نوكلا * نوعلا هل ٌررحتف 0 8 مخ اممكت لووجلا لع مونلا مْ 9 نيكل ا
 مح نفل ناقل بهذي نيذلاةايكمللا نويكلا | نع ند ا اها اعي اوس ||

 5 297 503 3 ةلبقتسملا 0 جالا لاق. ممكت| |
 2 تعدوأإو ةدحاو ةوقد تقلخ

 الناقل



 عيك

2 

 اح يدم جالو جك درا تك

 او . موتو رمثلا ١ نم ةلمكلا ريكا * دعسلا

 00 بارنلاو ب 08
 نس ىلا لسع ا سي <, لجرلا نسمكا

 لق دعب ماعطلا اهياع نوكي يتلا ةلاحناوا طبل
 قير .٠ هاو ١١ سوح 8 . 4 ةدعملا[

 برعم سود 1 ن نم صان يي ضغوبا لا.

 روبن ا ا #* - 7 سدو

 زوققي همز دحا هذ ىلا قم نيك لردك تاكا
 نليتجلا انكر علا ع مسالاو . | فآليي اعأ

 210 لعزلا نيكو ا لك ردم دلل

 الفك وما يف َدِج يداحلا شيك * انيك ناك |

 اهفالخا رص ةقانل اب شكاو .ةرمشو دق كيذو ٠ ةلجعا|

 داجلا 0-0 0 0 جر اكتم عج ظ

 0 للصم | عيرسلا لجرااو شوكلا انت عجاج أو رم |

 ةنيكلال ةقانلا شكلا 1 صام 5 ع

 | يللا ةريصق كر شوا 8 »# نيل ةريغصلا |

 ناصح او ميرسل ١ لجرلا شوك 0 2 ةيغد وأأ

 | ٌلدرو . عرضلا ةييغصلا سرفلاو نادرجلا ريغصلا
 وك

 ىلع رازالا ىلا ةتفاضإو .ريبشلاو دجلا ةيس تم وهو |
 ةقيف ةاش# بيج نو هدا فينع لاقي امكزاجلا ظ

 تسمم هاشرك ىثنالاو نيمدقلا روصقلاو أ

 .عرك هانالا ينو .ابعطق اعيك اعيكي ةءاوق حيك

 ا دك ع ةبادلاو .٠ . عرش الا فو ا
 أ

 ك0 كرك بلع مهدرا نأ نامل كرمك |

 ةيثكلاو

 و مك يك ا

 | . ةفارطا عطق ف.سلاب اتالفو . د دازلإو رارصل

 لجرلا مجاضي نأ 6 ىغ ميقا ةييكملاو ير كولا

 * ويف نم برش ةاقسلا جح :كاو . اهنبب رتس الو لجرلا|
 ةرانع لاق . عيجضلا م ىلا

 يمك وف ةقيقعل اك ينيسو

 اراطفالو لفاال جالس

 نم نوطاإو هابنلا ايا ملكلإو «٠ قيمت هنقتيل يا

 ظئاغلا وا اهطاسوا نامل و اهفورح عفترت ضرالا

 35135 لاقي ةنمو ..”لحلاو ةنيحانئدإولا نمو ةطاظنلا
 . ةعمرلا لجرلا نكد .عضومو هند يف يأ هعمك يف

 م انسلا 0

 0 كيك
 0 ةفوقو 20 رك لت فر :ركدلا

 ماكمكلا د ثوم ةمكمكلا *ىلخما عودجلاريصقلاو ورضلا

 لال لك لثكو ليكي لكم 0 21
 يثو َرِلَء باب نمو صفا ضو رصن باب نم ) 0

 ىف م ( مسا لايكلاوا دمك بأن نمف اهأدرا

 اا ال تيل كلا ليعبو «لتوكم لاك

 ةوسيلتلا قو 0

 ْ ةلمكأ و 5 مثلا ليك +2 هرود 0 كايا ربشلا لكم .عرضلا ةريخصلا سرفلاو ّن 00 :ناصحاع

 ترم | ٠ ةرمشم يا رازالا شب 06 ٍضام موزع يأ شب

 || لمكي ام ل امَكَلأ تانيرحالا يفو . تال امكج 0 1 اني كراج
 ليما يلا سيكل نيج اا + شيك دانك |

 هيزننلا وه لامكلا اضيا ايفو . يناثلا ل كلأ|

 للان جابجلا كو .هيلا مخ دحاو بو : 8 ةدجاض ١
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 اا تليكوت ةارجل كح لذا لمكول اي تانضلا|

 | ااناكتم ىثلا 11 تا ةلعح يأ 1 0

 ” تل ايجي يناا ليكتساو :ًالماكن اك ليغكاو
 || رحب ضورعلا لها دنعو . ةلمك ج لعاف مم ١ لياكلا

| 

 | ا وهو ا اب رو# نم

 ا ارد لاك * ثوملا دعب ها 3 00

 ||| ىهو ِهنافص يف وا لوالا ل كلا وهو هتاذ يف عونلا هب

5 
 7 ةايكلا تالكلا قرا افران دكاقملا
 [||ل اعفالاو تانصلإو تانلا يف لوتس اناصنن ةمدع
 | ناك د اوس لعفل اب هل لصاحما ءيثلل ىيثاللا رمالا وهو



 نبك

 ىلا 6 "7
| 

 ةعلخ ةلذالتم يأ.

 * ضعب يف ةضعب لخادتو عير اي لادا

 | غي ةلذفم ميلا فو ”مضلاب ىَرأمكلا * ريصفلا رث كل
 0 فيلا زوجال مضعب لاقو .رثكلالا َ

 ازيغص قرب ةنمو. قررلاو دولا “كيلا لال ١
 مث ربكأ ”ينانسبو ةوالحلا ليلق لف .رااكةلخاد متل | ْ

 لكلا دوجإو اًمجحو اًمعطو اول اهم لك فلاخي ءو امو
 اشلا لها همسي .«آا ريثكلارطنلا واحلا رشنلا قيقرلا| ظ
 لمي مف تاّيرثكَح ةاَرْثَمك ةدحاولا صاجنلابأ

 ساحل 1 هسأ نوني امك ٍسنج محا ىلا

 تصبو ةيزاكى ردك هذهو ةدحاو ىرمك هذه لاقيوأ

 امو 2 ا ا
 , | ازيا نم | نم ذففلا لصوم فرط كل احا ؤ
 ةنمو هللا زيخو زيخا|نمابطتلا 01 جاكلا||

 .زيغلا نم كاركلا ري دةسم داخل 0 .نيدأولا دنع جامكلا

 ا

 هج 0

 ةبادلا ١ مك # ايعك 1 1 ةيادلا وم كك 5

 ىلع لجرلا جكأو. .قاربالل كرت مركلاو .اهككىنعمبأ |
 لبالا جرم م ناك لوهجما
 0 ةدالولا ف بيراقملا

 | سرفلإو . ةحلس وب ةعكو. . ركن انعك نعكي هفناب عك

 ملالاو ةكد د 2564 بوذلار طنا نك * | دي دفلا بابعلا لب ادكلاو لجكلا - لكك

 نم فيلد. ضم زاديك تين :لجزلا كيكو ..ةاحلا

 ذيك اذا توذلا ديكو . ديكو ديك را ةدمكلا |

 . ةداكل اب نفع ٌةوضع دمك ةنول ريغت هيثلإو .ٌسالمإو

 هيلع ةيرجا دل اذادعتسا قد 6 هوعغو كش إذ

 ضرمأو مغ ملا ةديكأو . نيساكل اس
 كيسا دامكلا شي ل بوثلا راّصتلاو ٠ دودكم وهف ا

 كئيذحتا يو ءاهوحنو قرخ نضغلا «ةزريكتو مايك

 ا جحا دامكلا | م

 * نطبلا عجوو حرلا نم اهب ينتشي عوجوملا ىلع
 ديكلا» ذكلا د ةروكدملا ةترذل دابكلا ةدامكلا

 ىيوعلا ار إو ائانصا كتاهذاوبفوللانعت ا ةديكلاو

 م ديكلا ليقو . نزحلا نم بلفلا نطرمو ودول

 ا + نزحلا دَعَا لك لح اضم عاطتسيال 2 نزدو

 0 ةداريكلا *ركذلا لادلا ديدشتو ن.ضب

 عبصو او حد هو رح نم ةراو نفح ةنسو ةقرخو كلا نم "يل

 هديكلا كولا وانك ام ادذو نول

 ظ ةَرمكلا رظع اذكر

 يار خ ءاطغل اب كلو ةماعلاو : ”ةريكف ةرماك

 7-2 ا ارظن ارماكت +*يش ةنمر هيظي ل ثيبحي ةلكةرتس

 ةقطنللا كل ضراالا يف بطرا رسبرمكلا *ةَريَك |

 اه لاقيو ركدلا سار ةَرمكلا * يسراف .رعش نما

 ىلع ةراكلا تقلأ امئيرو حابصملا يو اًضيا حما
 كج ءزجلا مساب لكلل 5 رام رحّدلا ةلجاأ مادا ملا جتني عاكلا + زخشا لجرلا مك

 هيبتا رضي ركل ءابشا ركل الفل قو تاكو ,ليقو.ةنم هيدرااوه ل اقيو .ييرملا هل لاقي هبا التل

 ركذلا :ارلا ديدشلو يي هيكل كيم ملا ءيشلا | اج ةيسرافلاب هماك كر لم مخ 0

 * ةريكلا ميظعلاو ريصتلا ىرِوكلا * ةَرمكْلا مظعلاو 6 ليقف ةفرعُي لف اكو زبخ ءيارعال مْدقو . تارك

 مدلل روكا اخيتتكلا | ميظعلاو ركحآلا ريكا حس ديري هب هك ىلا اك تملع لاتف خاكانه

 ةارويكم ج ةريكلا مظعلاو راك شالا فاض | نيا ان و دكر نم يزيرفل لؤعو
 ةخركللازووكلاو ضاع ريقيك ملارسك امناف 5 ١

 ةلخانلا عئاضيلا ىلع ذَحْؤَي ام كر ا عفر رس : ا * مظعتلاو رْكلا عاكلا + َةرَوَرضْأ
 و . لرد ةج اخنإو

 ماكل ٌصرلا بولا 0 نق ٌ

 . ةريغو ةآنالا ولعي حو ةومكلا| #* ةيسراف .ربرح ا نم

 اق

 زا

 هذخأو كلذ عضومو تفرلاو دمالا

 نولوتب م .راجتلا تاوطدم نم كلذو. يكرمك
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 الح 0 0 تلح كف رخام اهلوأ

 أ كح لق ربخاو هروب ا

 ْص مو ع2 دنهو بيز هريظنو قفعمو اظفل

 نو ل ىلع تلخدأ

 لل ذا ةيمايغتسالا كريم فذحو تدهاج |

 اًمسا "5 تلعج نإو .كل ام مرد م يا كلام وحن |
 كلا نم تراك لودت ةعدوسو هر تدق اماتأ

 عمك بلطا .ةيكلا تو
 ىو مل مهعطا يك مأمكيموقلا أ 0 |

0 
 هل نكت لو ينح برعلا ناسا ه١ لعن هيلع نكي لو |

 اهيلهج رابخالا نرعو . تّغت ةلجر تئيكو . لعن |
 0 هركلا هب رثك ةليكأ ناكملا أمك * اهنع يغوأ

 ويك: امك ركل ا ممعطا ب مونلاٌّنالفو . ةنخيش انالف
 6 سلال خ و اة ضرالا هيلو .ةه 0

 ىه لبق ثابنو ٌردصم هكلا * هو هرجلا نوننجي يا
 ةندأ قرع لو هل قاك ف ساعلتل اك ضان ا

 62 وهو ضرالا 50 علا م دجوي ةريغلا ىلإ[

 0 عون ةنمو . اخوبطمو [هن لكوي ةدوثك هعإون اونإو عطلا

 ج لتاق با نوتيزلا ةر# للظ ُ
 دحاولل يقوا عيجلل مسا ةَأدَّكلا وا ةَأدَكو ردك
 هامكلا * اعنجو ةدحاو ير ىف وز لدتا
 عضوم ةويكلاو ةأيكملا * * عيبلل هيناجو عر 11 ١ عاتب

 ءءكلا

-_ 

 ا

 | تكلا مالو ابيك ناك ةانكو ةنمكو امك تكي 7 ا 5 069
 | ًاًئيركت لوهجلا ىلع اهريغو سرغفلاو "ا ا ريدقت نم

 ١ 3 ةّيكلا + ةتامكلا ىلا بوستماوهو >5 م يا فوذحم زييمتلاو سدضم وا فرظ هجولا اذه
 ل ذأ ةلرخا مكرم فذح سوجو ةبلح وأ تقوأ

 ايكلإو رتمكلا *# ادع ريصتلاو .براتت 0 0 لع ةيصقر هايل ١

 نيسلا باب يف ةجتن فل | جار 1

 ١ لأ فركب كا ياك 3

 دا اكل سرللا تمد و : انيمك قنصل اب ترص
 1 يل ةيئابَك لبخ + اًيْكر اص اًنانيمكا تاكا اًناتمكأ

 || ترجح طل اخ يذلا ليخلا_ نم

 | رجالاو دوسالا نيب لوقو : صل اخ ريغ دوس يا ةونق
 ةرهحو تدب رم لاقي . ثنوملاو صذملاهنف وتس

 رشا ىلع ليحل د تنك دير ١ الل تيك ج تيك

 ديرأ ةنال دّرو ليخ ليق مث /م دو سرف ةلثمو .رمحإو

 1 رتشالاو تيمكلا ندب قرفبو ةديبعوبا ل اق . لعفا هب

 0 .اناكناورتشالا وهف نيرمح تا ناك ناحيتست دلو ترعل ان |

 ا|ريغ 0 رشم هو 00 نيدوسا| ىنح

 ظ طلاخب ل اذا رمخا ريعب لاقي ةيعمعالا نعو . سايق
 ا ةقانلاو تييكوهف ”ونق ةترمح طل اخ ناق يش 4 ةنوج
 000 لل كب ويب لاق اضيا تيكا
 صلخي مل ةناك ةرمحإو دإولا نبي ةنال رغص امنا لاقف

 ٠ بيرق امم هنأ ريغصتلاب |وداراف اهم دحإو هل

 نم ليقو . ةرحو داوس اهيف يقل اريخلا ضيا تحلو

 | 0 رسارفا منو ,ةرمحو ٍداوس نم ابق |م.رمخا ةامسا

 ةذجو مرض فورعم كب تييكلا ١ مو ةارعش

 ا ا ”يلهاج الت نير تتمكلا

 أرعش نم لوطا ليق تح ارعش مطوطا ن اكو السا
 1 ١

 ادا ل هناك قلاب كيف لاط نع
 هلصا يا هتتيمكب هذخا ل اقي. لصالا ةَيبَكْلا

 11| لجرلاو . اهعاكوب اهدش ةبرتلإو . ةالمءاقسلا رتك

 ظياغلا ضيرعلا يشم ةرامكلاو .ريصتلا ودعو براقت راها دنع م 0 1 اهانعمو

 هيف ةيشي ةرركلا + ديدشلا بلصلاو ريصنلاو ملا | ين



 1 كب
 دحإاولا ةعرتلاب نوبتن مدنلا يف اوناك مهنال ةعرق نأ ىلع بصنلاو فطعلا ىلع عفراا ١ هيف زوجي مالغلاوأ

 نويكيريلكا ج ييريلكا | . ميلك كيطعا ىنعملا نا ىلع اههلكىوريو عمىنعبواولا |

 ةيماهغتسإو ريثك ىنعب ةيربخ نوهجو ىلع م 07 .ارمتو اهالكيدعجا ناره نب ورع لوقنم ةلصإو

 ماهبالإو ةيمسالاروما ةسمخ يف ن 0 هيلا عفد 5 اان وه انيبف لبالا ع قئري ناك ةنا كاذو

 ناقرتنيو رو دصتلا موزاو ةانبلأ هتتسمدلا ىلا راقتفالاو تكوو دعاق ورخو عوجلاو .شطعلا ع دق لجر

 ليدحم ةيربخا عم مالكلا نا اهدحاروما ةسمخ يف | ينيعطا لاقو لجرلا ةنم اندورغو كماتو دبز هيدي

 نا ينانلإو .ةيماهغتسالا عم هفالخي بي ذكتلإو قيدصتلل كلذ ورع لاتف كماتلاو ديزلا انك
 نيخم ةنال اياوج هبطاخم نم يعدتسيال ةّيربخلاب ملكحلا | ىلاق .ابلاو ةةيلكب اصا (يأي )املك هيلكي هالك

 كثلانلإو .ليذخسم هنال ةعدتسي ةيماغتسالاب ملكملاو ش جاجعلا

 فالخي ةزههاب نرئقيال ةيربخلا نم لدبملا مسالا نا| نيكل متاو.ىلك اذا يضلل 0

 نوس#نيل دبع مي ربخلا يف لاقي ةيمايفتسالا نم ل دبملا | 'يلكملا 42 ١ طةسو هتيلك يف روثلا نمط اذا لرش
 0 را 1 ام قو نو ل ةبق انكم هيلع لجل لك ةتيلكت بيصأ يذلا

 لوفل عومجموأ درفم ةيربخلا زييت ن ١ عبارلاو ٠ نوثالث .ليكت بواقم وهو لويكلا يف ماق ايلكت لكو» ةلاتسم
 2 وحي الو تكلف دبع د تكلم دبع م |يلاكلا |* تملأ ةتيلك تديصا هالتكأ لجرلا لكَ

 نا سماخنإو.. نييفوكلل اًبالخ درة ل يلهسالا د ناك ناودح كو ناسنالا 3 نائيلكأ ا*«زمه ايثملاكلا

 ل11 ركل ا لا تل بقا 2 دنع باصلا ٍظعب ناتقزال نإوارمحناترجتنمأأ |

 اذإو . دبع يل كوحن ةبصن بجي ةناف لصافاهنيبو ةنيب | مدلا نم لوبلا زارفا اممدئافو مشلا نم نيرظكيفأ |

 لوعفملا نم لصفلل نم ةدايز بجو يدعنملاب لصف |. ىلكو 0 الك جا 31 ةدحاولا دلولا 1 تبنم اهليقو
 لصفالب نم ةدايز ترثك دقو.ةيرق نمانكلها كون ٠١ ل ليزاهه يا لكلا اريح معو ةبناوج يدا لا كل

 ةيماهفتسالا زييمت امإو . كلم نم كو ةيرق نم كووحن | نم ةيلكلإو . هطاشنو هناثدحي يا لوم ةتيقلو
 اقلظم رج زوجيالو كلام اًمهرد كون بوصنمف | ةثالثوا اهتلاح دتعم وا دبكلاو رهبالا 0

 ترج اذا ةنا ىلع .اهتفإو نمو جاجزا]و ءّرفلل الخ | ةدازملا نمو ةلفسا باحتلا نمو اهضبقم نم رابشا

 بصنلا راهجو زييمتلا يف زوجي ٍذئنيخ رج فرحي ك نم كلا : ةورعلا تحت اهيلع زرت ةريدتسم ةعقر
 اًبوجو ةرمضم نب وهو مهضعبل اًثالخ رو ريثكلاوهو | تبيصا يذلا يملا * هحانج يف تاشير عبرا ربطل

 . اذه تيرتشا مرد كب وحن جاجزلل اًقالخ ةفاضالاب ال ةتيلك
 اذا ةيربخلا م زيي بصن زإوج ميت ةغل نأ موق عزو ىسوم ىلع ةلزنملا ةارولا تا ذاّمْلكلا - 7 |

 قدزرنلا لوق ىورو ادرفم ناك ةيهأدل ادلا ذالك ماو . ةيناربع . اهقو دنص يا |

 ةلاخو ريرج اي كل معك 0 زلا نم بكرم اود ليوأكلا

 يراشِع ىلع تلح دق ءاعدف دوسأ يأ سالمو دب ديج سول 0 0 ةينانوي

 ةغللا ىلع بصنل ابو . ةيربخا زييت سايق ىلع ضنخاب نوسّركم 0 نوزرنم م ةءاج سدرك الاوا سيكا

 0 م ماهغتسا ةيماهغتسا اهرب دقن لعوا ةّبيمتلا | سوسقلاو ةسماثلا اك ةيحبسملا ةسينكلا يف هللا ةمدخل
 ةتيسن دقف ملحم نك قاللا كتالاخو كتاع ىدعب | اهانعمو سرالك اهتينانويو نوينامعلا مل ايو ةفقاسالاب
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 ظ ةاعارم نيعتبو ناهجرلاف امالكوا نامئاق ليق امهلك |نامما انلكو الك *تاّيلُدو لك جناتولك اهانثم نميلا
 انننم لك ”انعم نال هبحاصل بم اهالكوحن يف ظنللا | انلكبو كلا ل دك د اهاتس يل

 ةلوق اذكو | ةفرعم ةدحإو ةلكىلأ عمو اظنل ادبا نافاضيو ثوم
 ةتايح ةيخا نع ةيغانالك [امهدحا وحن صيصنللاو ةقيتحاب اما نينثا لع ةلأد
 اناغت دشأ انتم اذا نحتو وحن كارتشالإو ةقيقحلاب وا نيججلا انلكوحنو اهالك وا
 2 لكم هلرو الك رغو ؟يناجرجلا يلع وبا لاق | زاجلاب وا ةعامجمإو نينثالا نيب ةكرتشم ان ناف انًآلك

 هذه ىلع و ةيلك يف كو ىخرو ىجح مال ةلزنمب لتعم لرتك

 لك نم ذوخأم 607 ىثم وه ةآرنلا لاقو. ةقلخلا لبقو ا كلذالكو ىدم ٌرشللو ريل نا

 انك كلذكو ةينثتال فلالا تديزو ماللا تنّدخث | لع ىتثملا ىلا اهب ريشإو دحاولا يف ةقيتح كلذ ناف
 دحإوب اهتم 00 نانوكي لَو ثول زارتحا ةلحإو ةيلكىلا انلوقو .ريكْذ ام ًالكو ىنعم

 1 او ناتلكو لم و نآلكو تلكو و لي ليل هب ول ةرورض ةناف يدضع ىدحأإو يليلخو ياالك هإوق نم

 رعاشلا لوقب | طرشب درفملا ىلا امتفاضا ٌيرابنالا نبا زاجإو .ةردان

 او ىآلس اهيلجر تلكيف [نويفوكلا زاجإو . نانسحم َكالكو َيداكوحن اهربركت
 ةدئازب 4 0 0 كدنع نيلجر الكون ةصنخلا عركلا ىلا امتفاضا

 دنع فيعضلونلا اذهو. درفاف اهيلجر ىدحا يف دارا| اهدي ةعوطقم كدنع نيتراج انلك لوكحو . نانسحم
 | يف ةنلا بلقنت نا بجول ىتتم ناكول ةنال غرصبلا لها | امفلا تيقب رهاظ مسا ىلا افيضا ىتمو . لزغلا ةكران يا
 كتل تن اورهاظلا مسالا عمال داو بصنلا | اج لوقن ىتنلا يف امك اهيلع بارعالا رّدقو اطاح ىلع
 ٠ صوصختءيث ىلع 0 ةطاحالل الك ال لك ىنعمل ا نيتأرملاانلكو نيلجرلا الك
 رذقو ةرورضلل فلالا قذح انافرعاشلا اذه امإو |اذإو . نيتآرملا اذكو نيلجرلا الكب تررمو تينارملا|

 ةجح لعج نازوجيال ةرورض نوكي امو ةدئاز اهنا | ءاج 0 . ىلا بارعا اتبرعأ رمشم ىلا اتنيضا|

 1 تيل املأ لو هيودس نان تيانلا يل | الك ايأر | اهلك تلجرلا تبارو . امأنك نانارلاب هالك نالجللا
 1 افإو ولك لصالاو و ِ يثو لعفلا مال ن نم لدب ةانلاو نيتآرملابو اءيلك نيلجرلاب تررمو .اههينلك نيّتأرملاو

 0 فلالاو ثينأتلا لع هانلا هي نال 1: تاويب ؟ دلع يللا اع مزاج ريص ايل داع انا 05
 أصف ثينأتلا لع 00 0 دق ةاعارمو حصنالا وهو ك2 نيتي انتكوحن دارفالا

 [ريع 0 ثينأتلل ديحأت 2: واولا ب هلوق يف اعيدجا دقو ليلق وهو اماق اهالك وحن اهانعم
 || هدنع اهرب دقتو لعفلا مال فل الاو ةقحم هاتلا دي اك سلا دعت نيح امن

ِ 

 ئ تكة مسلا ف الاقل مزام لعمال 0 نار[ ك١ ةلكو اعلا دق

 ىرجم اهو رجا معا ل د ةانلا اوطقسإو يِولك اول اقاّنل لوق نع اًيدق تلكم دقو ينغملا يف ماشه نبا لاقو
 . ةّيوخا تلق اهيلا تبسن اذا يتلا تخا يف يل هائلا | امبيا نامئاق اهالكو ديا اهالك ورمعو ديز لّئاقلا
 عم ٌرجلإو بصنلا هي هلي اتلكو الك فلا تبلق امو ناُماق لبق اًدكوت امالك ردك نأ تبنكف .بإوصلا

 هتمأقم نم يرءرح ا لوقو. ىدلو لع ىلع المح رمضملا ناهجول اف ًادنبم رونق ناو ورمعو ديز نع ربخ ةنال

 || .مالغلا كديزإو اهالككل ينعي مالغلاو اهالكةيراجنسل | | اًرمعو اديز نا ليق اذاف اذه ىلعو . دارفالا رانخلاو
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 م 1

 هونك |
 افإو داعفلا ينل مالكلا نا

 اليلد داىفلا ىلع ناسللا لعج
 ةحالطصا قالطاف ناسللا يف ةنيفح ةلعجا نمو
 ملعب سيو مالكلا رْأءو ٠ حالطصالا يف ةّحاِشمالو
 ةنودملا ةيعرشلا رولعلا نم ملع مساود نبدلا لوصا

 تانكمملا لاوحإو هتافصو هلاعت هللا تاذ نع ثم
 ريخالا ديقلاو .مالسالا نوناق ىلع داعملاو اديللا نم
 *ةظيلغلا ضرالا مكاو ةنسالفلل ّطالا معلا جارخالا

 املك لجر +: مالو ل ج 56 ردصم لكلا[
 مالكلا دّيج يا ا ريظنالو *؛يناَمِلكو ٌةيناَمْلكو *ياملكو

 يف الأ, ىقنالاو :رالكلا ريك املك وأ. ةييصف
 ناشلالل ب قطني ام لكو ةظنللل لكلا * عيمجملا
 ج ةَمْلكلا ةيلكلإو . تاَمَلك جايكرم وا تراك ارم
 ثالث هذبف تاَمِلَكو د ةَملكلا ةملكلاو- ملك |
 راج ةغل ةنل انلإو ميت ينب ةغل ةيناثلا |و ىلوالا تاغلأ

 1| رتكاف تارك نالت 0 ام ةاحنلا دنع ركل

 . عج ةنال ثالث نم لقا ىلع ع عقي الو. .دني مل ما دافا

 ىلع ةملكلا ىاطتو .رشعلا هللا اياصو تاملكرشعلاو

 ةروس يس هلوق نم ةيقابلا ةلكلاو . ةديصتلإو ةبطغلا| |
 هلاال فو ديجوتلا ةلكف ةيقاب ةلكابلعجو فرخزاا |

 نإو هلل | الآ هالا ال نا دبشا يف ةداهشلا ةملكو . هللا ل

 لا هللا مسب يف ىرقنلا ةلكو هللا لوس اًديحم
 هللا ىلا ةفاضالاب هللا ةملكو لاب ةملكلاو 0100

 م مكبلا دارم بطاؤعلل نلعت ةملكلا تلا

 العسإو ا ّنهوةذخا افاف ءاسنلا يف هللا اونا ا

 ةرمس يف ةلوق هلبا ةيلكب تارملا لبق هللا ةيلكب نهج ذأ

 ةيلكلا ناسحاب جيرسو وأ فورعب كك اسماف ةرغلا| | ظ

 لعفو مسا يو درغم د عوضوملا ظنللا يف احنا دنع | 1

 ىلع لادلا درفملا ظنللا يف نييقطنملا دنعو .فرخوأ |

 دنعو .مّلعلا ةفص ىلع ىراصنلا دنعو .نامزو ىنعم

 || ابك سانلل هللا ةدارا نلعا ةنال جملا عوسي بقل

 لالا لعلا يف ةتبانلا نايعالا نم نيع فّوصنلا لها

 حرك ى و جم رجا ميلا + داجتالا تحت ةلخادلا

 نا ميكو يكل 1 يدلل قلييلكو ارجو
 ةمزلكتو الكت و الكت لجر#+ هلا ملكة نال ىسوم بتل

 لعاف مسا مكتمل .ةهيصف رالكلا دج يا .ةمالكتو
 بطاخلا 2 ةاغلا . مالكلا رلعب فراعلاو
 . مالكلا عضوم 17 1 7 رلكلاو نياَفلإَ

 01 1و كلك مداولا (ا2 يلاإل
 .جياس ةلاحر ىلع ُلاَز ا ال ذا

 0 ءايجلا ةرواعت جبع

 دنعو

1 
 بارما منكا - مك
 نيا مدقتب ملكك بهذ ةسلك لجرلا نملك

 فورح اهيف تعج يتلا تانلكلا عبار نملك
 اوعضوو نيادم كيلم تشرف ىلا ادع لق ءاجقل |

 06 معلا فورح كم لع ةيرملا ءاكلإ] ٠
 ةنبا تل اقف مهسيئر َنملَك ناكو ةلظلا

 ل1 طولا ام 7-0 كر دف ناسا
 كح طل ارا فرخ 2 لاي انما ام
 هلهضملا رهرا» مهلع اران تعج

 فداورلا اهومسف غظض ذنخُت مدعب |ودجو مث
 تريك اهناوخإو ددنلكإو ىدنلكا - دنلك

 3د'١لك قا نم

 ديدشلا هجولإو ىلا براقتملا تكل الع
 دش زرت #3 دادتما ريغ يف "احلا

 اكمل ريكا ربك
 لمعلا ىلعو . ةفاخو ةنم قرف <يشلا سلك |

 ىلع لمحو لاتقلا هجإو :نالفو .هيف ٌدجو بكا

 نيب برقو ةسار ضنخو هردص ير 09 ّ ودعلا

 ةسهلكلا يشووه لاقي. يثملا يف ةيبكنم

 تلو هداك هللا هتخ] ( عوأو 0
 لهال يلدا غي ةغل ةّلكلا * لَك عب: لنك لثكأ
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 لكك.
 هو لاقي ٠ لكلا ثينأتو ريخأتلا ةّلُكلاو . تالكو للك

 نيدلوملا دنع ةلكإاو ..ءرما لك لاقي ايكو اهلك
 عف دما نم

 نايبصلا اهب بعلي هريغو ماخر نم ةقدنبلاردفب ”يثو
 نييفطنملا دنع ىللدبو . لكلا ىلا ةبن كلا * ْللُك ج
 يذلا موهالاوهو ؛قيةحلا لكلا لوالا ٠ ناعم ةثالث ىلع

 ةلباقيو هيف نيريفك ةكرش عوقو نم مروصت سفن عنميال
 لكلا ينانلاو . ةكلملاو مدعلا لباقن ةيقيقحلا ميجا

 ال نس نرعا ليش لمت جردنا اموهو ةفاضالا
 يلا تايلكيفو . لكلا موهنملا ىلع ل ادلا ظفللا ثلاثلاو
 هدف ا ناسناللاخ لانسر راد كي هيكلا هاقبلا|
 ةثالث انمبف ةيكذنا هيلع انقلطا اذاف ةّياوبحلا نم ةصحأ
 اهب كراشي ينل | ةصحلا هب داري نرا اهدحا.تارابنعا|

 "ابان انادلإو د هدام كلا نانو نع نادل
 . ةقطنملا لكلا وه اذه ةكرشلا رم عنام ريغ هنا هيأ
 .كإقعلا ٌيكلاوه اذهو اعم نارمالا هب دارب نا ثلافلاوأ

 عودلاو ةيئاويحلاك س نجلا يف هدنع سمخلا تاجا
 ةيكحاضلاك ةصاخلإو ةّيتطانل اكل صنلإو ةيناسنالاك
 راعلا ود لكلا ملعلاو . ةباتكلاك ماعلا ضرعلاو

 كالافالا نم مسق ىلع ىتلطو لكلا كت وم ةيلكْلا *«نطالا |

 عيمج لع اهف ركج ةيلجج ةيضق لع نييقطنللا دنعوأ|
 تايلكلاو. ةيطرشلا ةيضفلا نم مسق ىلعو عوضوملا دارفا||
 يت ٠ مولعلا تاحالطصإو ةغللا يف ءاقبلا يبال باتك |

 هتْلكِب هخإو . هيف اهجردا يتلا ةيلكلا اياضقلا نم هب
 ليلك ثفيسو تصب لاقي .لاكلا لكلا * عمجا يا
 ةباصع هبشو جانلا لكلا * عطقي الل ذفنيال يا
 2 0” ال دكا لل جره ,وملاب نيزت

 ارت بامحل و هللا نم رفظل اب طاحا امو ةفطصم مغا
 ةقرو اهدجا ناتين كلا ليلكإو .ةسبلا | ةاشغ ا

 غي رفصا هرؤتو نيتلا قروك ةنحئارو ةيلحلا قروك

 | ةعاا اد فصنك ليلكأ 4 5-3 نصح لك فرط

 ان ووحنو ديدح نم ةريدتسم ةنه

 :ضيخأ قروكةقروامهناثو .رفصا ةنولوالكش 5 01

1 
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 0 هرهزو زو ضرألا ىلع طسبنت ةريثك ن ايصق يف

 للكل ةرودب ساغص 001 لش زكي نه ضدإو

 ةنولو فئاكتم قيقد لبوط ةقرو رخآ تابن لبجلا
 ةقرزلا نيب هرهزو بلص نشخ هدوعو داوسلا ىلا

 نمقدارزب ةنم رئانت فج اذا بلص رم هلو ضايبلاو
 يراصنلاو ٠ ةحتارلا بّيط فيّرح رم ةقروو لدرخملا

 يف حرت ةرا دتسم رش ةقاحلو ةيزلل ليككالا لمعت

 | ةسبلأ يذلا كوشلا ليلكا لغا زمر ممسوسق كر

 هب لبكإلا نم ةزيطلا نوفذحي ةماعلا رثكاو .سملا
 دنعو ليلكالا ىلا ةمدن ملاك إلإو ٠ لدلك نولوقيف درفملا

 باتو .فحتلا لاكشا .نرم لكش جرشتلا باعحا

 ق1 ىف لانو قببلاب علمو ١ 2 ل

 للكم ليجو. كم و ة ةلوح

 رؤتلا عع لاك كور 0 يأ

 د مو ماو رجال اكهيلكيو 1

 انيك اًنالفو . مالَكلا مسالإو ةثّدح اًمكاكو اميلكت ةملك
 اركي ةلكبو ةلكزكتو .ةبواج ةملاكم ةملاكو .هحوج
 انك لان رجامم دعب انّدحت املاكتو .ثدحت انالكد

 11011 ناك زال. ناك اضاف نانراصح
 قس انيتكم ناك أم وا٠بيط مالكب ىف ىالاقي.لوقلا

 ىنعمل ةعباتتم تاوصا نع ةرابع ةغللا لصا يفوه ليق
 ما دافاريثكلاو ليلقلا ىلع لطي سنج مساوهو موهنم

 | بكرت ١ مساوه ةاحغلا جالطصا ينو .ةَيلَك هدجإو دقي ل | يس
 ْ ل ةربجعملا ةدافالا دافإو هيلا كنسمو كنسم نم

 ىحن كلذك ليج اهو مّلكتملا لعف نع ةرابعوه
 ْ يف مالكلاو حابصملاةيس لاقو .اًنيز كمالك نم تبجي

 || الكيت يف لاقي ةنال سفنل اب مئاقلا ىنعملا وه ةقيقحا

 |ةعاجو يدمالا لاق“ ممسفنا يف نولوقي ىلاعت لاقو |
 || غافلا ىنعملا الا مالكلا ظفل قالطا نم دارملا سيلو

 رك ماكنا سفن او ناسا ةلخم اعده للا

 || يناعملا يف
 [تاراشالاب الع هينيو تارابعلاب اهيل لدي يتلا

 قالا اذه تيوتا نا ةريخا نا اك ىأ



 للك
 هاوتكرهاظلا ةنلخم دق و "و ةكئالملا دوعف وهن

 0 2 كلترك 0

 ٍرينل اب سانلا ا سالما هيكل

 ةلوق ايل

 جعنم ىلع الا ينالنال هلك الماك الوح ثبلن
 عقتذ لماوعلل ةيلات لب ةعبات نوكتال نا ثلافلإو

 ريغو ةنيهر تبسكامب سفن لكون رهاظلل ةفاضمأ
 رابنعاب اههجوا امإو . لاثمالا هل انبرض ًالكو وحن ةفاضم
 لمي نا اهكحو رهاظلا ىلا فاضت نا اهدحاف اهدعب امأ

 !ينانلإو٠ رمت يفب لكت ركا ومن لماوعلا لك أ هيف

 .ماك ريدقتلاو انيدهًالكوغ فوزهم ريمض ىلا فاضت

 ل اببكحو هب ظوفلم ريمخ ىلا فاضت نا ثلاثلإو

 3 | نمف ل 27 هادتبالا الآ ابلاغ اهيف لمعي الأ

 ل نمو.ًالك عفرأ
 موالد مباع تادام اذ

 لهان وهو اهلك اهنع ردصيف
 تسحم 'اهانعمو ركذتلاو تارفألا ةيحشح ل

 ةانارمبجو كسلا ةنآش ل
 نيدو د اولا هاج كلذلف اهانعم
 سنن لك هلوق هي اًدنوم ادرنمو . ربزلا يف ٌةولَعَفءيش
 قدزرفلا لوق ىف ىو ترا نا

 اه نأو لدحر لك ٍقيفر لكو
 ٌناوخا اه اموق اذنلا ىطاعت

 ديبل لوق يف اًرَذم اعومجيو
 مهيب لخدت فوس سانا 4

 لمانالا أبنم ٌرنصت يود

 رخآلا لوق يف انو
 امدجو نامزلا تابيصم لكو

 يطا هلم تابحللا هكر 27 ش

 ةاعارم زوجت |ول اقف ةقرعم ىلا ةفاضم لك تناك

 .أو رضحو رضح موقلا لك لاقيف اهانعم ةأعارمو اهظنل
 ا ةاعارم زوجي ليقف اًظنل ةفاضالا نع لك تعطق نإو

 1*2 ان تأ ا 1 7

 ذهل ناك اذا لبقو :نيلاظا[وناك لكوغ ظنللا
 بج اًّرعم اعبج ناك نإو دارفالا بجيت ةركن ادرذم
 ةعطقنملا يف نيوبنلاو ٠ نيروكأملا نيل انملا يف اك 1
 ريدقتلاو هلا فاضملا نم ضوع اظنل ةفاضالا ن

 ناو ٠ ماكينانلا لااخملا يفو د١ لك لوالا لاخلا يف
 دارفالا ضععبل اًباث يننلا ناك ىننلا دعب لك تعقو

 عقو نآو.' ماردلا لكذخا مو مىونلا لك هاج ام هو

 دقو . اىكوقي ل م 1ك و2 رو مل ذنلا

 اهلخدتالو دادضالا نم نوكتف ضعب ىنعمب 8

 كيرا ا لا فاض نت تان 0
 . لاحتا للملا *«دارفالا ةطاحال "لكلا لاقي ام اهظنال

 دنع ةيكرم الك * هوس لاح يا ءوس لكب ثاب ل اقب
 اهمال تدّدُش انإو ةيفانلا الو هيبتلا ناك نم بلع

 ةطيسإ يف مريغ دنعو نءلكلا قعم 36 وت عفدل

 رثكاو 0 دربملاو ليلخلإو هيوبيس دنع يشو

 اهل ىنعمال رجزلاو عدرلا انعم فرح نييرصبلا
 ا ١١ ادبا ٠ نوي مينا ىتح كلذ الا مدنع

 نمو متاح وبإ وبأو ئىء ءءاسكلا كر اهدعب امب ءادتبالاو

 اودازف اهيف اًرهسم سيل رجزلاو عدرلا ىنعم نا امهتفإو

 مثاهب ادتبيو اهنود فقوي نا هيلع حي اًيناث ىنعم
 اددحا لاوقا ةثالث ىلع ىنعملا كلذ نييعت يف اونلنخا

 517 اللا مح طع رحت أ
 ةلزنمي باوج فرحا نكت نا كمل انلإو . ةي2اتنتسالا

 "واب ةانعم اول اقف رينلاو الك هيلع اوامحو .معلو يِإ
 هام رتل كالا ذي 2ع نو تالكلا قو :رمثلاو
 لا كانك ركن تن لاككمأ 0 !اطلا

 ع ل اب د ا تا

 ةاحنل ١ نكل ذكيح مسا ةنا لاقي نازاجل ىقطيل ناسنالا

 ها لكلا + اًضيا اًنح ىنعب تناكاذا اهتيفرحب او 5

 ةلامحا ةلكلأو . ةل اكلا ةرغشلاو |
 دنع 001 3 0 . تيل اك طاخت قع

 داَمِغو قيقرلا رتسلاو ة

 ا ات



 للك

 لكلا ىلع اهاوهم ناك

 يلعب بهار 3ك عضم
 .تاعاجلا لك للا و . لك الك جةرورض ماللا ددش اهاف
 ظياغلا ريصقلا وا بئرضلا لجرلا .لكالكلإو لكلاب

 لك 5 ةلكل ىثنالاو دش عم

 .اههجو ةارملاوب رمخت تالط وكلما - نكلك

 ذأ ماللاو لوالا 2 ةلصا لاقيو٠ رييرع رخ وهو ْ

 5 يفوأ

 الك لكي وريغو يثملا نم هريغو لجرلا 9

 ىهف ايعإو بعت ومو ةكالكو اللكو ل الكو ةلكو
 دضصلا3 تاور ل كلو ال ئا لكك ضر الخور كل

 لكل اقي اذكو ليك لكوبف عطقي مل ةريغو فيسلاو
 روظنملاو قوطنملا ىققحي لو ابن اذا ةرصبو ةناسل|

 ةلها كرتو بهذ لجرلإو . عطقي مل ًاليلكت فيسلا للك |

 نكد“ مي لو لمح عبسلاو. دحدإلا يو . ةعبضم ْ
 ليلكتلا ةنمو» .ليكالا ةسبلا | اًنالفو.- .دض نبجو مح ارمالا ظ

 . نيسرعلا اهيف نول لكي مال ةجيزاا دقعل ىراصتلا دنعأ|

 لجرلا لكاو- بناح لكورم اهب طاخا دامسلا باختلا وأ
 رحب كلك ةايعاررعبلا ل امجكإو : هرعت لك الالكأ ||

 لاو . ليلكلا سبل الثكتلجرلا للكتو. الدكة لعجأ

 كك هبطاحإو هيرطقنالفبو اًنالف بسلاو.طاحاوب |

 3-0 ل هضايب نم ميغلا داوس

 دلولاو دلإولا الخ اموا دعابالا ملا وقرا دلل حالا

 يثو ٠ مالل ةرخالا ةعم ثرو نم ةبصعلا نم يثوأ

 ءأ نولوقيو . ةريشعلا نم الجر ناكو ل نكي ل اذا

 ا م54

 ل

 رات ك1 ا ديو الكر فدخل دّوفملا

 ىحن ةغل ابلإو ريثكتلل لعتست دقو. دحإو درف ءازجا

 لك معي ٌنالف وحنو ارينكيا اهبررماب ءيث لك. 1-5

 |1007 [ 1 ةورطلا ةردصالا ام لوح 0

 0007 1ك اكح واهلك لاما تضتتر 2 اسمح | ىرنلاو هده بهذ فيسلإ و كلح الالكا لجل ||
 اهدعب امو اهلبق ام دحإو لكرابنعاب لكدرتو هلك | كيري ام سدق وه قربلاب ميغلا لالكنإو .اًقيفخ عملأ

 اهدحاف ابلبق ام رابنعاي اههجوا اماف .هجوا ةثالث لع قربلا ت
 نا ةنإو هل اك ىلع ٌلدتف ةفرعم وا ةركدل اًدعن نوكت نا | ةلالَكلا اة لالكلا + تمالالنكأ كاد لكأو

 مسا ىلا اهنفاضا بجيو هب ةفصت ام غي ةياغلا | بسنلا نم نكي ل امو دلإوال او هل دلوال نمو ةايعالا
 2 ملاعلا لك لاعلا وهون ىف ىتعمو اظنل ةلئامي | ف وا ةيبعو هرعلا نباك كبسنب بسن :"للكك نم ءااخ

 |اعدئافو ةدو دحمةركن وارقف 2 نوكت نا ينانلاو ةلالك ”عنبأو ةلالكلا ّمعنباوه لوقن برعلإو حاصلا

 || برق .نرع لب ضرع نع ةثري ملي ةلالك ةثري ل

 قدزرالا لاق . قافحتتإو
 .ةلالكر يغ كلملا ةانق مثرو

 مثاهو سمث دبع فانم ينبا نع
 | اك تربو ريك ىلا لاق هن) ةقلرعا نع ىحو

 يابسنلا ةللكت نم ردصموه لاقيو . مهسن ,خارتم
 سيلو دلولاو دلإولا ةهج نم هيفرط ذخا ةناك ةفرطت

 نيكسلا افقو ر دصم لكلا *ر دصملاب سف دحا امنم ةل | اضي
 متنيلاو ثدحت ةبيصملاو منصلاو ليكولإو فيسلإو

 || يذلاو لقنلاو لايعلاو ليعلاو هيف ريخال ليقثلاو
 دحاولا ىلع لكلا ىّلطبو تالت 1 اج
 الو لع تول ركذملا عيجي بر ءلا ضعبو وريعو

 سنن لكو نركملا دار ذا قارغتسال عوضوم مسا كو

 ءازجاو هت منو وع عومجلا فرعملاو توملا ةفئاذ | *

 فيغرلا تنفضأ اذاف.دارفالا موعل تناك ديزا فيعر

 ةيرلا لبقي امالا ابب دكّوي الو ةمركاف ديز كاانآ

 مزامد ري تم اح يذلا نإو

 اخ ايوا كونا م

 دولا ىلا عجار رعضم مسا ىلا اهتفاضا بجو مومعلا | أضي



 تاك

 تموت ةلجرو ٠ سبب سار ىلع سولو
 يف قالشدل لضتح اعالكو املك زيعبلاو .(تنتل |
 مونلا مّلكتو . هيلع دبنلاو الع . تولا ةعلكك# نسيرفلا|
 وال نعصألا] عآلكلا وذ يي يس هيو اوداجتو اونلاحتأ

 َنزاوف نيتليبق الأ اوعبجت يأ هدب ىلع أوه

 عالكلا + ربكالا عالكلا يذ ىلع اتملكت ايهاف َرارحو
 عآلكلاو . نطإوملا غي ربضلإو ةّدشلإو شابا رقع
 عنلا نبديزيربكالا عالما وذو. . سلدنالاب عضوم

 يذ نب رعي نب ورع نب روكان نب عقيم ر غصالاو
 عاجلا 0 .ربكآلا عا الكلا

 علك ج ميلا ةّيلا ناجحا علكلا 1 نم م
 قاقش علكلاو . هْقاَزا يا . لام علكو هو . ةدرقك

 ىذ يأ ةَعلَك ةقانو لك زيعبو ٠ دقلة

 0 علك ءاقسوةإو هنسرف يف قاتش يا علك |
 قّئشتيف هد ىريعبلا ذخاي راو ةملكلا «ولا هل ١

 0 ةسايلا

 . قئشتيو عرخ 2 نعرعشلا دّرجَت ناوهو دوسيو
 حولا مكوك * غلا نم ةعطقلا ةعلكلإو

 او ايلول -- ا نك فلكي 4 فلك

 3 تكلا موزل ةلدإو٠ ةقالكلا مسالا فاكره

 ىلمالق نوب هرفي "كريغت اضيأ ل كفاكو

 لافيو ٌييرهزالا لاق .فلكا وهف ةرردك عرمح ةتلع
 انألف لك + شم لع ةمترلالا فلكر كلك ىلا

 يربو رتل ىط كللا تنلكو 202 20
 لاق :اًدبدع بعص اًرما كنلآ تنك يل ةبرثلا قع ١

 كيلا لوضولا هب يسنن تفلك لكلا ريدقت ننال
 هن ةنلكآو . نيملا باب يق كلذ عجاز.ةبرثلا قرع |

 ةئشم ىلع ةلّمحتو ةمبّتجت رمآلا فلكتو . ب انلك ُهلعَج
 + هانلك ثَراَض اًنانّيلكا ةياكلأ كشك او د

 فلكا مدأ ةيييزو نصلح هيف ضب بع ١

 قشاعلا لجرلا فلكأاو .ةرفصلا يف داوسلا فلكلا
 و مسهل اكهجولا ولعي *يشو تا

 ىلع رولا ةريحو قرا ا دا 1 نيب نولو شم ا

0 

 219731 نع + يور ريغ رخآ 1 نر 21 ”عوق | »+

 نا سيطارةمد | ا .

 كلك

 ىلا دلجتا نول راقت ءابطالا 'هيغ فلكل ا. . هجولا

 هجولا ىف كوكي هرثك إو هلك راث ا ثودحو دإوسلا

 نسلمأ نوكي فاكلا لا نا دوسالا قبلا نيبو نيب قرئلاو

 فلكألا تنم ةانلكلا # ةنوشخ هيف ناف قببلا فالخت
 نادروو راجلا نيبوا ةقيغ بنجم ةلمر 5 م فك

 لبس اهرئاسو ةراجلا نولك 0 وأ ةراجاب ةنلكم

 وأ ردك هزه نأ كلكالا نول ةياكلا * هيف ةراحال

0 

 قلطتو فلك جرتكشم لع ةتفلكت امو ةّقشملاو ٍح
 5 ةقحلب ام عم ءيشلا نع ىلع ةماعلا دنع ةفلكلا

 فواكلا* اذك ةنلك لوقيو د العف ارتم نونبيو فيراصملا | ة

 تفلك يذلاو نك هب ام فآكألا + قاشلارمآلا

 ج هادلك فئنالإو اهريغو لبالا نم ثفصت مف 5

 ا تلكأ تببك لاك 0 23

 ىلا داوس مرعش فارطا هي ىَريو ثفضت ملف ةترح

 ريعبلا 0 يمصالا لاقو لاق .وهام قارتحالا

 كلتخ ضل لا داوب ةتريح طلخم ةريحا ديد

 دسالا 9 هالك ةقانلاو فلكاريعبلاو ةنلكلا |.
 ةقلكت ةتامح لوقثو .فيلاكت ج ةقشملا ةيلكذاو .هنولل

 3ع لك 5-5 00 . ناك هل ةقطت مل اذا

 اذه ىلعو . ةفلكو ةقشم هيف لعف مازلا نييلوصالا روهج

 ةيفيلكتلا ماكحالا نم سيل حابملاو ةوركلاز تود
 قلأب نك كلا كلل كا لك تيس مازلا ال ذا

 ىف تلا دخلك ' ةيغيال ام هن لع لي
 غلابلا لقاغلا |

 فرميو قارعلا ربعأ يف بكري بكرم كَلكلا |
 ظ 3 را ضيا فوطلاب

 لاقو :نيرع نباذلا موق لاق. ةييود ةنككلا

 زا(: نبأ ةدلكت امو تتسلا5 زج كيرا

 أ أبيف نم ضي ككل

 ١ نا اوما ل سكلاو لكملا 65

 هزم نبيب ام سرفلا نمو روزلا نطاب وا نيتوقرتلا

 نضل



 ل امهجو يا

 لاجرلا كلو ٠ . عاجنلا ميركلا كلا - 3

 ما دال

 يول يررتك انكلكو اوكا كي ةهجو مك
 0 ليقو. 0 ينط راق سبع وأ

 عك "مناك وهف. سوبعلا ِ ند نانسالا روهظ

 لدعَي و داش ع ماكو 0 هةجدحو

 3 ةهجو نالفو. عك 3 قع ةهجو حت كأو .لزاملا نع

 07 5 2 هجولا مكتو. ىدعتيالو ىذعتي ا

 رهدو. .لعاف مسا 51 #7 عباتت قرالإو' 1 لجرا

 ئ الا داتسالا م كيك 6 ا

 عل و ا ةياقلا د 1 راطتك حالك |

 رحاتملا لمرملا ثايغ ناك

 .جالكلا نمزا ١ يف ةيصخو

 |( كاجلل ملا ةتكلا + يسن لوا. 0 | ةدّالّكلا
 | عقلا 2 آكل + هيلاوح امو ةمف يا. يك 5 محا ام لاقي

 1 املا + برع يقلب 3

 اهييطوأ
 تاب محل بارالا ميكلا- مك

 دع صعب ىلع ةضعل 6 دلك هداك 3 كا

 أكرنلكأ 0 ىعب و كلا دلك |

 2 مدق يادلاك حذو" لعاف مسادإ كلا *دتشإو طظاغ |

 ا ىا ءاكالاو ريتلاو ىصحالي بلصلا ناكملا دلكلا |

 يضارالا| أ .ضرالا نم ةظيلغلا ةعطنلا ةداكلا دج ةظيلغلا

 | ةعطقلاو ةيكآلا ىَدلَكلا * ناعيرفلا ةينك دلك وبإو |
 اظيلقلا دي دنلا يزتلكملا * ضرالا نم ةظيلغلا

 | ةحَدْلكلا + زوجل او بلصلا حَدْكلا ا حدلك

 قكمو ا نزوأ ةلللا١
 ضيق جرا باص هيثلا ددنلك1- ددلك

 لعاف مسا ددنلكملا ا هسفنب هيلع ىلا «لعو . عندمأو

 ظيلغلا ديدشلاو

 ريصفلا مو دكلا < بلصلا مدأكلا -

 1010و ايلا ةيتسلزز ؟دالب ةيلك كى دك

 الك هظناحر ةنوا كي للا 016

 ةماعلا مالكن م تو .يجراركو رارك لافيو
 ىعمب ةيثلا رلك# ةعمج ارك ةزاكي هيغلا رك

 ظ ا ضقت اًرارثلكأ لجرلا اكو. اك
 [ن مسي 15 كالا ةلزنمي ٌقامظب سيل 1 هانخ ىف ُُي

 ا هل عمجت يا. ديصلا ذخاب م يزابلاو :ةبادلا رهظ

 نوجرخي وف موزيلاوكلا دحإو زول اكلا * مدصق

 خفف ركب ٌرلكلا * هباع |ورجاشت اذا ءانلل حالل اب | عتكت

 1 لا باقل لعفلا اني دل يازلا يدعو | د

 هنرقنعو .دجو هيلع لمح هلع سأك- سلك

 0 ٠ يدر سلكتو هاما ن 0 دض ٌرفو نبج
 || نيلكلا + نلكلاب الط تيبلإو - اًسلكر اص رجا
 ْ دير نب يدع لاق" هب ىنبب جوراصلا

 امك ةللجو ١ 0 مهداش

 ٌروكو هارذ يف ريطللف

 || سلكلا بحاص س لكلا *ةماعلا مالكنم شو 12
 3 عضوملا ةسالكلا + عاطق 1 ثفيسو  ةعئابو

 . هلكلا ل ا لك نك + كلا دفا
 ظ 0 سيتألاو وعلا دي دشلا سلكُملاو
 ره 0

 يف بهذو قوتك ا ءاضق نع السك ىدا نساك

 دصق ةيلاو. ةعرسأ

 زوجت ١ ل متلك

 ! اًيراهّرف 11 مصلك

 اردو اجرت نودي اجرلأ طلكلا - طلك

 لجرلا عوطفملا 0 ةكطكلا
 ىا ظلكأ وهو لزقالا ةيشم ةلغأكلا - ظلك

 ءاطا اب ةطلكلا باوصلا

 ااةمدق علكو .سبب املك علكي هسار ىلع خولا علك
 !اذيدش ابرج تبرج ةبادلاعإوقو. قّقشتو نحو الك عتكي

ٌ 



 كلك بلك

 ةعيبز نب لاو بقل بيلو . زيزع عمجج وهو عج وه | اضيا بلكلاو . ثابالك مث بآلكو بل اكأ مث بلكا جا
 لابو ٠ سوسللا :كنرح ايراط مقا نر ل | ةياطعلا ريع ل يفهكلا ةدايز ؛ز لؤاودسالا

 رئاسو بالكلا ّلعم بلكملا*لئثاو بليك رم وجاوع | كقلإو .كلؤسوطتاحلا اهيا تمني يو
 را لاقب دا ريقللا بككللو ديصلا جراوجملا لعجت ر محا ٌريسو فيسلا مق يفرامسلاو ةيكآلا فرطو

 دنع كلل .ةنم دعب وها لبق لق يابلكم| ورهظ طسو يف طخ نول 0 مدالا يفرط نيب

 .ةدايقلا ةلظلإو.ميىدتقي نيذلاةعبسلا دحاةيعبسلا |نفاسملا ايلظ قاسي لحرلا فرطتة سها 0
 بالكلا ةمزالمك مزالي ةزال كلذو ةئرجلا بلاكلو أ بلكلاو ٠ اليث هب نواه لكو تسلا دازلا|

 ا
 هيف عيطت الا مّدقنملا بلكلإو ربكالا بلكلإو رابحلا بلكو اًضياأ |

 ثبآلكلاو ثيلكلاو ثيلكلاو ثبلكلا -ثبلك .سددنلاالا بلك ؟ر.”.وجن يعارلا بلكوزغضالا باكل وأ
 ضبقنملا ليخبل | .ةكاش ري تلك هلو ةرشتنم,ةيفح لولا ل

 . بص هانالا فو. ةعمج اًتلَك ةناكي «يثلا تلك بنل بلكأا وذو : تينو.يفويس مثلا للا لآ |
 ّبصنأ ل مكن 7 هامر <يشلاو ةمكر درا .ابسح مريخارمع عباكلا اذ ةابرعاقلا ل وق مد. م

 الك ثينّوم ايل * ةبرش كلا تلتكإو.... ضبقنإو | ةاتشلا فنا بلكلإو» ال ىلع + بنتللا مثل دهاشوهو |
 0 ةلكلا + 3 00 0 بالكلا اذخاي نون كا هبشإ ءادلراع بلك ردصموأ|

 7 اوإ بلك ك نع تعفدوءاضنا الا تلت رقعتفأ

2 

 | نمو بّلكلا ءادب باصملا بلكآإو .هّرشو هاذا يا نالفأ |
 هدو ل قنالاو ٠ لك ج بلكلا ١١ بلكلا ةرقعي

 2 ماعو ٠ مغوسي اهب هلها ىلع يلم يا بلك
 ةكوشلاو ةكأش ةرجشو بلكلا ىثنا ةبلكلا *«قيض بدجأ|
 ذخأي يلح نم ملزا ناتيلكلاو :ناصغالا نم ةيراعلا ْ

 ا ديدشتب 0 سرق

 روكأللا اريل 0
 ا ا مهاد ةيتكورلا قالك

 لوقي يذلاوهو : داقلا ٌناَببلكْلا + رومالا يف نهادملا

 .ينطر ق يقمدقن اك نايطرق وأ نايطلق نسانلا يف | ةيلككإو ٠ ىحل بط لوا حلا 2000
 ةدايفلا وهو بملَكْلا نم نابتاكلا لصا ٌمصالا لاق | تبانلا رّدشلاو رامخلا توناحو طحتل إو ىيضلإو ةدشلا

 نأ نا هانلإو 1 ١ ريسلاو دربلا ةّدشو روم لاو باكلا طخ يبناج يف
 نيتللاووم 0 | بلكلا ثوم ةيلكلاو اهكزرت 8 نم ةقاطلا

 ولك يف كسول ثوم انك |*سيبف اير اابندجيم يا ةيلكضراو» كا ةرجتو ١

 يضاملا تَلُكا * مدقت لجرلا تلكتأ -ثلك .|ةديدحو ديصلابلكلا عمو ِتالكلا بحاض كلا

 ع قأ ةديدحإو زامملا ب كك ا لحَرلا فرط يف
 الغل ضشلا (بكاكلإ) كلا - |دوعوا سارلاةفوطستةنيدحو شتا 0

 ريثكلا مودل «,ةموهجالب عيدجا جيلا لك اجر رع ديد
 ىلع ريرحإو لييدنزلا وا ليقلإو هجوااو نيدخلا را بيلالكو . ةّيلهاجلا مايا نم بالكلا مويونتلا ١
 مونلك نب ورمتو» ٍمالسالا ين تنب موفلك ماو . لعلا س ا أ ةبالكلا *« هكوش 2 بيلالكو . ةيلاخ وإلا

 حولا ةهئلكم كارما * تاقلعملا باحصا دحا يغفل لبق بالكلا ةع ءاج بكل + نم ثمخا و بكُل

 ند وا ةنم ةفاقع هسار يف ١

00 



 كلك

 ةلجا ّلح اذاف نيد لجر ىلع نوكي ناوهو ةئيسنلااب
 001 رم ٍلجا ىلا هيلع ام كعءابتسا|
 يا ىهنا 0 هيف [هددر ءيثنا ِف رصد ا

 تلك ةقانلإو . لكلا اهب رثك 595 لكك ضرالا

 انيلكت ةتنيفس ”رالفو .ةاكلا ذخا اميلكت "الك < ككل

 .مدقن ِهيلإو . ةسبح اًالفو .طشلا نم اهاندا ةقاكتوأ|
 نم رتتسم هيف اًناكم ىلا ةئلكت ثالفو .ًالماتم رظن ةيفوأ|
 ةرمع ثالفو .اهالكر ثك ةالكأ ضرالا تآلكإو . يرلا |
 .اسلاو فكسلا ٍمّدق يا. لسأو !-او فلسا ماعطلا يفو. هاهنا
 لست الكاك لك. اك ع عي ثلا ف هرصتوأ|

 ةنمو .اهملستو اه ذخا داك التككو هداك ةذخا <يثلاو أ
 ثربسو مثل د لادا كلك بع تالعكا ١ لاقيو٠ سرتحا

 ثرالفو.ابم لكلا اكضرالا تالكتساو 1 ماكر دحر

 هكا

 ةّيسنلإو لعاف مسا لاكلا * ةكيسن ا

 21 مار فلا كا + هل ارك ج نوبرعلاو
 را 0 راكم *« ثالكا 1 ج ةسبايو ةبطر قاس

 2 لكلا * نوبرغلإو ةئيسنلا لكلا + لكلا رينك يا |

 *ربت لك ل>اسو 0 ةرصبل أب عضومو ننسلا اف ء
 + مونلا اهبلغي ال اهدي دش يا نيعلا 0

 .رمعلا ًالكأ كب هللا غلب لوقو ليضفت مسا لكلا

 ٌضراو .الكلا ريثكيا كم كو هنن ا يأ

 ا 20 لك لات كو .كلذك#أ كمو ةئاكم

 جرلا نم هيف ركبسإ عفو ل نفسلا

 ز ل ك يفركديس ازازنلكا زالكأ - زآلك
 ا و

 مدالا يفرط نيب لسجن ريس وهو ابلك اط لعج ةدازملاو|
 ةعمستل عن اضيا الك بلكي لجرلا بلكو .زرخ اذا

 ُ راص اذا كلذو هيلع اهب ٌلّدتسيف نتف بالكلا

 لجرلا باكو. سانلا لكآ دّوعتو يرض بلكلإو .رنق
 دال كات ا 1 اهل اك

 نابطلق سانلا ؛ هيف لوقي يذلا داّونلل نابتلكلا ةنمو

 ةبسلا يل ةىلاكلاب "ل اكلا عيب نع ىهن ةنمو . فيغختل ابأ
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 .ةركبلاو وعفلا تنبب عقو [لك لبحإو ٠ نابطرقوا

 .ناسنالا رح لكا نم يرتعب وهو لبق ّنِج بلكلإو
 اذلكلا ندع نبل بالكلا نوح هيفا ةباضا نالقو

 . بلكلا صرح ةياع صرح رمالا ىلع ذبزو بلكلا | ن

 ..عيشالب اريك لكأ ئالفو .هملا هيلو :عبط هبفوأ
 .هفسو بضغ ٌنالفو .حاص 0 كلا ضع نمو

 .هب رم نم بوث قاعف ةقرو نشن 0 را راو

 .سانلا لكأ دّوعتو يرض بكل “.٠ . دعشا ةأتشلإو
 0 بهذ لوهجلا ىلع ايدك لجرلا 3

 2 ةبل اكو . ٌدّيَملا هيلع بلكلا بلك + بلكلا
 دنعاذدعب ني 1 مم لا وراس اًيالكو 1

 101: اهب ةرهاحو ةكيضانسو ةنوانءريظإو ةعرابلا| 5
 ا ملا قفا آو .رجتا ١ بيلالكت عر

 سأنلإو يلع ر.ناوت اذك ىلعو ؛ةواذغل اب |وراََت مولا
 . ثبآلك ماك ىتح اهيلع مصرح ّدعشا ايندلا ىلع
 *هيلع اهبل ديسيف بالكلا ةعمستل عن لجرلا بلكتسإو
 *بالكلا ةعاجو بالكلا بحاصو لعاف مسا بلاكلا

 عمج بآلكلإو .بلكلا نم لقعلا باهذ بكا

 ميصنتو افرت رقبلا ىلع بآلكلا لخلا يق طوقو .ربسلك بلك

 . ةئعانصو أما لخ هانعمو شحولار تب ىلع اهلسرا يل

 1 ا اك بلا ىلع باركلا ىوريو
 جيانلا نإويحنا اذه ىلع بلغو روقع عبس لك بْلكلا

 عاد ءافولا رينك ةدهاجلا لي الح ةصايرلا زك

 ام ةداندلا اوءاقولاو ددونلا يف َلكمرهسلاو عربا

 ْ متيالو سانلا ن 6 ةلجلا مركي هنأ هعابط نمو لخن ]و

 ْ هيف ليق ام نسحا امو مهم اًدحا
 21+ مل كك كرف

 اناث ككوخو هيلا تدح
 اًسئاب اًريقف الجر تر اذإو

 اهباينا ترّثكو هيلع تدع
 |نا الا ةنع هغ ل هيلع حلاو ليللاب ناسنا ىلع جن اذإو

 لذا هب رفظ ةناك ةكرت كلذ ةنم تار اذ ةناف دعتي
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 الا



 ذك يفك
 < ةنم اهذخ لوقاف ةسوفل نيش 3 يرتشإو 7 ا رع لف: ظانلا 568 ا ىلا ُه ةلو |

 لجر اذه ل اتي . ةيانكلا ةنلثم لكلا هيجل كلا | طاطمألا ما لاب يشع طاطقل اب ارذء ىلا ماق

 درفملا هيف يوتسي. كا ا ل كنك رطاطظح يذ نوللا ٌرفكمب

 ج تْولا كلا + اًئَومو اركَذم عيجلاو ىتدماو ريبهلاب ةذكلا قكلاو تكلا 0 ١
 رعاشلا لاق .ىّقكلا | ةانغتسالاوب لص> ناي ةياتك نكي هيشلا تك ا[

 نيك اننود نم قلي ل طينختو»ي را هلتعتنالا كلل لصتسو مثلا كافكريفاكوبل
 اعيضر اهني 1 0-1 ثتاذو رعاشلا لاق .هب تعنقو مريغ نع هب

 . ماسو لاس لثم ٌيقَدَو ناكل جر لوقت يناكلا فكل نكلو ينينكب كنم ليات
 لهادنعو. 0 ل 71 *رطملا اضيا ْيككإَوإأ ليلق هل لاقيال لداق ش

 ماقملا يضتقي تاوهو فذحلا عإونا نم عون يناغملا |ةنود اهب رماق يا ٠ هل ةيفاك ا ةتتؤم انالف كو ||

 نع اهدحاي ينتكيف طابترإو مزالت امهيب نيكيش ركذ | فك لعاف ىلع هابلا دازتو . اهب ماينلا نرع ءانغافأ
 رصصخو دربلاو ياّرحا يقل ليبارسوحن ةنكنل رخالا | ىنئاضالا ل ا ديكأتل

 ةياقولإو ةّراح مدالبو برعلل باطخما نال ركذلاب لا | ةّيلعافلا ىلع عفر ةلالحجلا مسا عضوف اًديبش هللاب فك |

 ةافاكلإو ٠ هدنع دربلا نم ٌدشا ؛:ال ةها وحلا نم مدنع 0 1 | زوجيوآلا> نوكي ن ١ زوج ادوبي
 كلت اهنإب فاجر اديملا اهنرع دقو وفاك ندم | لاخر, لوق ةنموء اي دامو اليكي 2 نسحاأ||

 يا كتافاكم ثوجرو ٠ ةدايز وا هلق ناسحالا كس يفب نمأأ

 0 ءامكحل ا دنعو لعاف مسا يف لا !:كتحانك | ىنغلاو ٍيانلاب ءوسلا ع نبأ واد 1

 سل | نيت امل ع امد ايوادم ةنع يانلاو ىنعل ايرجفك ١

 0 تال كلا باستكا أ يف اياد ةيومس "انين يريرح ا لوق ةنمو .ةنع ةتعنم يا ها ا
 اننا ع نا ا مول | مارجالا | كا ةيطايمدلا هتماقم ن

 دحاو دعب ادحإو هاينغا ريصن ثييحي لظلا انع عّميو عقدي ع ؤ
 ري يف ذخني ريغص بكرم 10-0 | . ةافكاّنِكو ةافاكم ءافاك * انريغ ةنواعم نعأأ

 ىنح قدوم نيج ناتبيطأ ضرايتءاظو نينملا انكتب تابنلا قكَيو .زمطا ةلصإو 1-00
 0 داطصا اهّيرو هحايص مساب يس نينيعلا | ىا هب ىنغتسإو هل اًيفاكةلعج ةافتكا هب ىنتك[و .لاطأ|
 هلا اغصو ٠ ايا ةينكي يا ةنم بلط <يثلا ءافكتساو هب عنقأأ|

 نم ةاره ل ابجي اهتبنم ةرجش غمص مك كلا ب نك . لعاف مسا يناكلا * هينانكف <يثلا ةتينكتسا لوقلأإ)

 ةيروفاك ةدورب دم هيف ولح 1 فطلا | ن كل اياك نالجرو لجر نم كيفاك لجر اذهوأأ

 ةظفح < الكو < ًالكو الك م الكي هللا هالك ا كبسح يا لاجر نم كوفاك ُلاجرو الجر

 0 هللا ة< الك 5 يف بهذا لااني.4 ةبمردتو جانمت ال“ ءاوس نوع كينكي لجر وه يا. هب كافك

 شيرق ةغلرلع باب ن م ةالكأ ةتلكو ةالكأ ةتيلكل اقيف | رخآ لجر نم كيينكي فاك ل جر لصالاو . ريغ لأ

 » لكو .ءايل|ب ”يلكم نم رثكا واول ب كلكم لولاق ميك 4 ةبايكل اهنا هانو:لجر نمراكل |( لك

 لاك كهف رَخأت ة*و اك نيدو. + مرض را !اب [ةسخ لع ىلع يل نوكي نا ةيانكلا عيبو ردصم

 ا 1



 . ةلافكوب تلك هب تامحت ديزوبا ل اقو .تنمض يا|
 ةلاع ةلثك د+ اهنيب قرفف هعرغل لاملاب ةنع تاتكوأ

 يضافلإو . هيأ ةمض هيا ةلفكو . هب ماقو هيلع قفنإو
 .هلّالفاكم ناك ةلفاكم ةلفاكو.لونكلا ةنم ذخا مصخملا
 ٍقو.ةللاملا نضارع ديو م هاّيأ ةنمض مايا ةلفكأو

 ةجين يلو جين نوعسنو عست هل خا اذه نأ ص ةروس

 لْفِك اباعجا ليقو . يدب تحت ام لفكا ابك ابانكأ
 ّيرابنالا نبا لاق .هل ةنمض ةبذل لفكتو . يبيصن يأ

 لولفاكتو : ج ونت ةعمزلاو هب تمزنلا ل املا تلنكت

 .ًالذك لع لحج ريعبلا لفتكاو ضخس اضع لنك

 زايضلا لصي وا لكايال يذلاو لئاعلاو لعاف مسأ

 نماضلاو همايص يف 5 دي النا هسفن ىلع لعج يذلاوا
 عجار ) نامضلا وا فلا ةغللا يف ةلاقكلا * لكَ
 || ةمدرلا ةمذ ةضااعرفو ( داضلا باير نامضلا
 ةمذ ىلا ليفكلا ةمذ بخ يه ليقو . نيدلا يال

 ةل افك ماسقا ةئلث ةلانكلاو . ةيلاطملا هك ليصالا

 لاملايو ليصالل ناض يهف ليصالا سننب يا سفنل اب

 ذا ىلوا ةلافكلا نع ٌتنكلإو ليق:لاملا عاستبو

 اهرخآو :ةمادن؛ اهطسواو ةمالم اطوا نوكي نا رثكالا

 مثالا وا رجالا نم فضلا لثِكلا < تال انك ةمارغ

 رونلا ع ىلع ةقرخو ةل افكلاو بيصنلاو ظحإو

 > دقو لخلا ةروس يفو .هيلع قفنيو انأ نا لوعي |
 | يناعجأ 4 ةقاياحو ٠ اهيكلم يأ. اهنلنكأ لاتف ةدد]و

 رواجملا لؤاكملا * هيلع بيقر هب لوفككلا لاحل عارم | يف

 | لفاكلا * ٌمدارو ةلغج يلا . ُهَلْفَك هالو اذكب لفتكاو

 تيغيال نمو لسانلار بولا دعب تبنيربولاو رينلا تحت
 رخآتلا هه برك ارخوم يف نوكي لجزلاو للا لغأ

 بكرمو سانلا ىلع ةاقثو 4 5 ينل نمو لِما رارغلإب

 ىلع ا ليف ه ا دك دامك ذوب لاجرلا

 ا يل ام هرَخومو لهاكلا
 . لانكا جريعبلا 0 500 قار

 قدابلا وقت ليت ةايدمالا جروس يق ةرازلا لثكلا فدو

 رظح اذ ناك هلال هب يم ٠ ةايركز لوقو عشؤي لد
 ءاسنإ لبع فسح لاا نكت ىا لات هللا ١

 نون ف لكيم 2 يش وا

1 
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 ةبادلل نطتلا وا ةفدروارتقلا لتكلاو ا هنامز
 ٠ لفاك اكن ماضلإو لولا ليفكلا# ل افكا ج اهريغو

 اضيا ليفك مموقو . ليفكذأ ةارمأو ل لي 0 لاني

 لينكلا تدب ثيللا قرفو. وَ ج قيدصلاك

 مكارم لفاكلاو ءرماضلا لينكلا لاتف لفاكلاو

 انكم اف. ةعيبلا كلاب انهاش يا .ًاليفك ميلع هللا

 لوفكملإو ٠ نارَرلا ل انكلاو ٠ دهاعملادقاعملاو فل احلا

 لوفككاو . نويدملا يا نيدلا هيلع يذلا هقنلا يف ةنع
 .نيدلا ود هب لوغكللإو . نئادلا يانيدلا هل يذلا هل
 نيدلا هيلع تبن يذلا لّيفكلاو
 . اهب اهاراو اًنْنَك اهتفكي هلملا 10

 تملا ننكإ 5 نك يال

 * اهماج ةآرملا نغتكأو ٠ ياغو 2 2 . ةنفك ىنعمب

 7 . هيف ملمال يأ نك اعمار وضع كلا

 اللا عم رم ذوخأم هدو تيا عكا هو ل

 لع ةدعج ةقيق د ةرجث ةنفكلا * نافكأ ج ةاراوملاو
 تماد ام اطل ل اقي ضرالا ىلع ةتينلا ةرشتنم ةبشع يش

 تل كلا ةنكراط لق تسبب اذاف ةنفك ةبطر

 تنص ىلا نازل نم كلو: دن ضرابو ناعيقل ب

 . ةلزع فوصلاو

 دنع كرا حررت . 0 0 نيتكملا نب ءيش لكأ

 نأ الو نيل الو هلم مل سيل يا نونثكم مو.حاكتلا
 0 سيئر هفاكلا - هفك

 اهو ادب ارارفكا ثلا يفك رك
 لجرلاو . ةمالظ ٌدتشإو مارن ليللاو .ةهلظلا ةّدش يف
 بكر يذلا ظيلغلا دوسالا باختلا ةينكملا + سبع
 عدلا ١١ بلصلا ل ايلا نمو بكارتم 4 اك ةضعب

 ىا يبغسبال يذلا ظيلغلا ملا ليلتلا ءوجولا نمو.
 7 نمو. سبعتملاو طلع عمرو ىلا ةنول براضلا
 لوقي .ٌروفكم وجو, ُهَقلاف رفاكلا تيقل اذا دوعسمنبا

 [براضيا نوللا ةينك لقو . طسبنم ,.ةجوب ةقلتال
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 فيسلا نمو ةرايخ يا ةرابح ءىثلا نم فاّتكلإو
 مسا ةفاتكلا * ثفكلا عضوم بونلا نمو ةرارغ

 ىلا ير 0 ٍدنَكلا + ةدلوم اتوا ةك |

 عم ةحارلا يف يال سب نك ويلا دنا عوكلا

0-557 

 نرع ىذالا ثنكت اهنال كلذب تيم ليق :ظسببو

 ركذم فكلا نا هب قئويال نم عزو .ةئئؤم .ندبلل|
 يك رطوق امإوهيلعت وكوب نم امرك ل | ١

 كا ثفكأ ج بضخم دعاس ىنعم ىلعف ٌبضفعأ

 لمادنعو . ةمفنلاو املا ةلمباتضيا كلا 0|

 اكس تاكاذا عباشلا فزت ظاقسا وه ضورعلا |
 . ليعانمو تالغاف ريَصيِف نايعافمو نتالعاق نأ

 ثنكو رمل ةفكو عيضلاوا عيل فكر لكلا ©
 ةفكو ءامذجلا وا مذجالا ةفكو تبمذلا ثفكو ذل

 قدو فيش مسا فكلاَودو ؛تاناب رت هلق نإ

 نيكل وذو. لئاو نب ركب ن ناسرف نم لالا فكلا

 ديد فتكلا + فيس ع او سودل نراكافص |

 اقزلا قبو للك تورك ةككاراد مثولا يفو لائسلل|
 نم دوصتم وه ليق .ىنغإو سانلا نر ءةنكان||

 ا علما هلا تكلا « فاتكلا|
 نع ةفكو تفك ةنكو ردع ةسيخك جتللا ىلع نيتينبمأ

 اويكو ىنعل اًحافك يا بيكرتلا كف لع 4 ١

 نمتستسم هذيل 10د كاد ارك ل

 ركل اب هتَفك يف ةغل نازبملا ةّنَكو . كعنمو ضوبنلا
 سانلا نمو عطقني ثيح هاهتنم رجتلا نم يكل

 ةتّرط مغلا نمو اناكم كيلا ماندإو مهتعاجو مهداوس |||

 نو طقالا هيف اي مث نيطو لافخا ةلوح لعجت رجحوأ |
 يف امإو قرشملا يف اما راهلاو لبللا يتتلي يح ليللا||

 نمو ابلنسا عردلا ع هايلظلا هب داصي امو برغملا

 ادعساام ضيا ةيكو:رانتسا ف ل اطتشا ان لو
 لمرلاو تول ةيقاك لاطتسا ام لكوا ليدل ل1

 نعّفككلذ .ىكلا ىهتا اذا «يثلا نال ميثلا فرحو| |

 | ضبقي اهب ام ناسنالا ثنك رئاصبلا يفو . عباصالا

 ا مكى ادتكم نع زال عدس حلا

 كح

 نمو ايف بدحاليتل ١ ايلعلا ةترط ونلا نمو ةدايزلا
 لك ةيشاحو اهنمردحتا ام ةيللا نمو: ةتلابح دئاصلا | ن

 ةّنُكلا ةثللاو دئاضلا نم ةّنكلاو . فانِكو فتكج هيث |

 نزولا دنع نوزولل اهيف لج ينل !نازيملا نءومضل ابا
 اهو نازيملا نيعب ةماعلا ةنمس امبرو .رشنني نا ةعنمف

 اهيف عمتي هعاتب مارب دعاك لكم و ”دوع ف دلا نمو. نانفك |

 تاراد مثولا يف اًضيا ا تنكلإو“ كفاتكو فتك جالملا

 ةيبونحلا ةّتكلاو ٠ نويعلا اهيف يتلا رّدنلاو هيف نوكت |
 يلوذلاب ل اهيوانحل 15 ل اعلا .ةنكلال ةكقك|
 ||| ةاواشسلا_نع ةزايع يو ةثكلاب:ةنكلا تهذلاب
 دوغو ريرح نم ري دتسد  ليدنت هيكل + ةنزاو ا

 قونلا نم فوُيَكلا * ةدّ ةدلود٠ هريغو كالا هب د

 ةزجاحلا ةفاكلا # ةدلوم وا . ىعالا فيذكلا * ئفاكلا

 ريرضلا فوفككإو . جابيدلا نم هيثب همك فارطإو
 . ٌفكلا ةلذخد يذلا رعشلا ناكرا نمو فيفاكم ج

 تاو فيدل قو دا دعم ةبودش اقف 5
 ثّكتال يقل | ةظونحلا ةمذلا اهب لّم ةفوفكم ةبيع مهد
 26-2 دن انزدكم 1 < رشا ن ا تاما

 كلك“ 00 اهيف ام لع 0 اذا بايعلا

 اطكرعاو 1 اهولعج 0 0 ذل

 لبالاو رمت يا فتك يف اهنال نويعل لا تاّنكتسْلاو :اهيلع
 ةعبتجلا| .

 ةنع فكفكت + ةعنمو ةفرصو ةعفد ةنع ةفكفك
 عنتمأو فرضنا

 اع ةلاَمَكو الْثَك ةلفكي ريغضلإو لجرلا لفك

 لصاو نرالف لّقكو . لفاكومف هب ماقو هيلع قفنإو

 لفكي ل املابو لجرل اب لّمكو .ةمض هيلا <يغلاو . موصلا

 الرو للك ل فكي لثكو كنك لفت لاكيوا د

 هل

 12000 هد ( مسا ةلانكلا وا ) ةلاَمكو

 هعرغل لااملاب ةنع تاقكو يرهوجا قو: هب ليحت ةنعو

 هب
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 ةرفكلا + تافيرعت .رعنملا ةفل اخم يف دو اكوه 0

 علط ةاعو ىّرنكلاو ىّرأ كلو أو ىَرثكلا دع ةملظلإو ةّرا

 يا نيرفك لجر لاقي ٠ يادلا ني ٌرثكلأ 7 6 ْ

 دحاج يل رادَكل جرو .ةفلابلل لاّمف راَمَككا « ءادأ|
 يا رّدكي امورافكلا تنم ةراثكلا + ىلاعت هللا 0
 ةقدص نرد روكإم عرش هريخو مثالا دب ىل ا

 ةرتسي يا بنذلا رنكي ةنال هب يس .اهوغو موصو
 هال لكلا ةراقكو ناهطلا ةراتكو قيهيلا ةزاقككا

 فلاالإو نونلإو ٠ قمحا لماخ يأ ردقل اب كرَقُك لجر

 د جرثاكلا رونكلا * ا ناد
 2 ١ كيبنتلا نا اك جاتلل م داك راك ردصم' ريفكملا||

 ا .حالسلا يف لخادلار ةكلإو ريكبلاو 50

 ديدحلا يف ىّتوملاو كفا اجلا و

 . ةيطغ ىتح هيلع بارتلا جيرلا تفس ياروفكم ظ

 ىعمالا |

 روقلا يذ ىلعاب رادلا فرعت 1

 ا كنا رص تر

 رف ك يف ركذ َكْرتَكْلا - نرفكا

 | سفكا وهف تفتح اسك سفكي يصلا سنك
 كةطكأنا لجل ربك 0-5 هاسفك وأ

 ئصلا زواعم ظامقور ات دلا ساقكلا

 اوأ ةطايلا وهو ةتيشاح طاخ ا هك كرف تنكوا

 اهبصع كجرو:اط رقمالم هام :ٍ الاد ّلشلا دعب ةيناثلا |

 بونلإو رعشلا فكي ديرإو ضو ةعج < يثلإو . قر

 دامرو.

 ةكناف

 اذا هنلخ مو هيدي نيب نم ةعفرب ناومخل .فلاو ضبقلا ا

 نم صيمقلا قوف رازتيالا موضع نعو.. دوج | دارا |

 ةفكو . يعالوهجمو امولعم فكو هرصب فكو .نكلا

 فرصنإو عف دنأف ةعنمو ةفرصو ةعفد ياوهّفكف ةنع

 الرخا لل ل ا حلا
 ىرخأ ُثنكنو ةراع سوي

 ليلد اهزواحي ىتح انل
 انكر انى كلك < امالقو يق طن ارق

 ةقانلا تقكو ٠ اهيلع ردقن نخنو اهعدن مث غ ابتيحان يأ

 |ا1 بهذت داكت ىح انا برا تنك 3
 . ةلكسملاب مهلا دع رانك نابل كلا تسكت

 اًفافكتا فكتإو ٠ لوعنتما اقاكت رمالا نرع اوفاكتو

 تفكتسإو . ةوكرت عضوملا نرع موفلإو .ّفك عواطم
 هاب .هبلا نوزطتناو هب اوطاحا اقافكتسا ةلوح سانلا

 مهلا كا سانلا لئاسلإو٠ عمتجارعشلاو ثحبرت

 . هْنكب <يثلا ذخا كنكتسإو فنكت ليقو .ةلئسملاب
 عضي ناب ةحضوتسا رمالإو .اهب هدي دم ةق دصلاب ؛ نالفو
 | [نعانالفو - سيلا نم لظنتني نك هبجاح لع هدي
 ج لعاف مسا ٌتفاكلا + ةنع فكي نا ةنم بلط هيثلا
 ىتح ابنانبا ثرصقف تربك يا ةفاك ةقاتو هك

 ْ سانلا 1 . تفاكلا قسوم ةفاكلا دك بهذت داكت

 هيكل ةكاطت الد“ اح ديالو : ملك يأ ةقاك |
 ىلإ 3017 ايرالا ابصن هئاقملا نم لاخلا لع ةبوضصتم

 لاقو .فيعضوهو اهتفاضإو اهيلع لَ لوخدزاجا
 بهذم يف اهنال تبصن نآرقلا يناعم باتك يف ةآنلا
 ماللإو فلالا اهيف بزعلا لخدت ل كلاذلو ردصملا
 كلوق بهذم يف يور دصملاىنعم عم مالكأ ٌرخآ اهمال

 بوصنم ةفاكيرهزالا لاقو .اًءيمج اوموقو عم |وموق
 | ةبقاعلإو ةيفاعل اك ةلعاف ىلع ردصم وهو لاحت :
 ىل ةماع نيكرشملا |ولتاق تلق وا كعب الو ىنيال
 ريع سا ليقوب .عيجتالو كلذ نيبال ةصاخأ

 ثينأتلل يف ليقو ةمالعو ةيوارك ةغلابملل ةاطإو

 ةحاور ل اّتخ دقو ةدّدشم ةّقاك ةافو . ةعاوملاك |

 هلوقب ةرورض ئراصنالا

 احر يف ةفاك مهلا اترشف

 شفت ال ضيبلا انيلع اعيبج
 ||ةلغم يا ةفاّتك وه لاقي . ةلتم ءيثلا نم فاَنَكلا

 ٠ ناو قنانلا# 6 تفكاام قررا

 . للا ىنعمب فاَتكلا نع لودعم ماطقك ف انَكو
 ” هلع تكا ع ينع 6 فانك ينعد نولوقي

 ندهو٠ه ”ةرادقمو|

 املأ



 اهدعب سيق برعم ثعربس اذاو

 اريفكت |ورْثكو َ حالا |وعضف
 (ةنيب راك لاقي الو) نكن عرشك ١

 ةّيحد رذاكو. 1 ذا جاع جوت يا لوهجا ىلع ا

 قير 0 1 نع ل .٠ دج ةرفاكفأ|

 .ةتيدعت ةأدعف ةلطاملا عم ةنهض ةناكف نيفصن هب هرذاَكف

 ارذاك ةاعج انالفو .ةيرقلا يارْثَكلا مزل لجرلا رفكافأ

 + |.رثكتف سانلا اورذكت ال انعم وا مثوراكيف

 روفكلا * ثاتدلا رفاوكلاو . ناتذاكلا وا ناتيل الأ
 . ”ئاعو وا ملطلإو ناوحنالا رؤتك روت 0-60 :ةراثكلا ابدع طعا

 | كلر ْثَكَو . باوثلا يف طابحالاكيصاعملا قريفكتلاوأ

 دعب ةرايقملاو ننكلا" ىلا هناك و ا
  .رنكلا ىلا ةبسنو اًرفاك اعد ةرفكآو .ناميالاو ةعاطلا

 | لعاف مسار فاكلا * ةيرقلا يا رْثَكلا مزل لجرلارفتكأو

 2 هللا ممل 0 يس ىلاعت هللا معنال دحاجلاو

 نأ مسارفاكلأ نا لق. نورذاكو رافكو ةَر كو راك |

 رهيظا نإو .ىفانملا وهف نامنالا رهيظا نافل نامل

 ب كرشلاب ىلاق نآو . دترملا وهف ناميالا دعب راك

 5 ضعي تنيدت نار "كرفلا 1
 رمدق ىلا بشد ناز اك
 ناك نإو . يرهذلا ويخ هيلا تداولا كاسر

 | ةوبنب هفارتعا عم ناكن إو .لطعملا وهف ّقرابلا تبشيالإ
 نيدنزلا وهف قافثالاب رنكيف دْئاَتَع نظمي ينل

 اع رثكأ نابالل داضملا رفاكلا عج يف راثكأاو ش

 باط رْثَك ةنمو : ةيرقلإو ةريضقلا اًضعلا وا ةريضفلا |

 اهانعمو هي انك ا ةيناربعل |ب ا يق وا ْ :

 رفاكلاو .الاعتسا رثكأ ةمعنلا رفاك عج يف ةدمكلاو |

 ا هنال لظملا لإلاو هرتسب هنال لذغلا علط ةآعو ضي

 رهتلاو مظعلا يداولاو ربلاو هتلظب ءيش لكرتسإأا
 بارتل ابرزبلا طغي ةنال عرازاإو لظملا باححاإو ريبكلا|||

 ةيودلا ضرالاو سانلا نعدعب امضرالا نمو عرداإو ا

 . حالسلا يف لخادلإو ةءلظلإو تبنلاو هيطولا طئااغلإوأ |
 برضي ١ 1 لوعجرتال ثيدحلا ةنمو ليقأ||

 | كلذب دارا ةناكسالس يسال يا: ضعب باقر كضعبأ |

 ريفكت ]و دقتعت ل عل ليقو ٠ برحلا نع يملا |||
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 .ماشلا ىرق نم ةيرق ةيرق يأ اًرنَك اًرْثكا أهنم مورلا

 هب ىلطُت رينلا اًضيا رذكلاو . مهب اهف لوفلدخا ناو

 ىلا دوجاب اورج ةدعا ناكل بس رمانلا اوضرعتسا اذا جراوفما عني امك سانلا |

- 

 نانرفاكلإو .رفاوكو تارفاك ج رفاكلا ثوم ةرفاكلا
5 

 رّوني نا لبق بنعلا 5 روذاكلا سراف وبا لاقو

 روفاكلإو . ىرفكلا هلل اقيو .هءاطغ يا عيلولا رفك ةنال

 نيضلاو دنطلا رم لابجي رج نم نوكي ٌبيط اضيا
 اذ في وح درعا ةيفحز زيك 12 هاب

 اناو رمحا اهنولو عاونا وهو روفاكلا هفاوجا يف دجويو

 يعارلا لوق امإو . ديعصتل اب ٌضيبي
 رجرا اذ تاّيللاو قرافملا وسكت

 جارد روفاكلا فلتعم 0

 لبنس قري انا كسملا ةنم نوكي يذلا ىظلا ناف

 رْركلا عمَر اضيا روفاكلاو .ايوفاك نم ا يللا |
 ميظعلا ْيِراَمكلا * ةئملا ب نيو رفاوكو ريفاوك ج
 35 ةأدصت زاكلا + مراتك لجر لات ني دار

 ةلظو كلم يسرافلا مظعتو سانلا نع دعب ام ضرالا | ن

 للعلا ةيحا) كتلرتلاو رلقلاو ةذاوس وا ليللا

 . ضيا هلا فت ةماعلإو ٠ نكامالا نم اهريغو اهشرْثكو

 كجرخت كني ا روثك ج لقح وأ ةعرزم و ةيرق |

 ةلزنم مما لوقي .روبقلا لهأ مث لهأ ةيواعم لوق ةنمو

 رثكلاو .اههجذا امو عججلاو راصمالا نو دهاشب ال قوما

 اج تدلع غرم ود ىشت ةكلاو 1 لكلا كا[ دوانا

 دم بدكم ردكلا :تاينكلا ديو /"ةفقاط "لك دنع

 ةدحإو لم رْثُكلإو . ةرورضنيدلا نموب هاج امم ءيث يف

 ا باكل قيل

 ةينثلا وأ ل ابجلا نم
 كا 7
 يظعلا رذكلإو . لختلا علط ةاعوو

 سس آآآ#آ##آ#آ###ظ#آ#ظ*##يي|إ| ||| بإب ي | ##!  !]]]!خ!خخ !!!  !  ل يسببببإبإببإبيبيبي بيب

 | مه



 تك 3
 أ[ يفك كال يفا ثيدحملا فو ارا 05 | رإو ارداف سي رحز لات ةضاشت لاك
 نفك مكب ةنع كو . ةلبقل اب اههجإوا يا اص اناو هيلا امك اهبحاص

 ثيدح يف ةيللو اًحاةكوةفاكم ةحناكو 0 ابيلآ وبنت ذل اك ةظاققو
 1 ةيحارم .ىاولنلا اًحاَمِك كابا لك نا 1 انتج اياضق تتك هاينز 1

 اذا مرهلاك ٌعصالا لاقو . لوسرالو 0م امخيب | ةتفاكم ةتفاكو ٠ ةتفك ىنعمب ةليذو.ةضبق <يغلا تقكو

 .هريخالو سرتاهعود سيل مهوجوب برحا يف جولبقتسا | تفكنإو ٠ تفك ىنعم رعاطلا تقكتو . ةقباس اناقكو

 كاكو . ضب اهرشابي يارومالا ثاكب نالف لاقيو تفتكأو .رمخسرفلاو.ُةَقلَخ عينجإو ضقنإو فرصنا
 ىا ففعا ماجلاب اهيذج ةبادلا شكو. أخ البق ةارملا راغ مالالبو لعاف مسا تفاكلا * عمجا ةبعوتسأ ىلاملا

 هسنن نع ةحنكاو.. ةمقتلتل هب اهيرضي ماجاب اهاف هلت تاكا 0_0 د ةسوعلل اداء

 . ةيجاوم يا. اًحاَيِكةتيقلو .ثدصم حاتكلا * هدر | وا عبجيو ضي يا هيثلا يف تّقكي عضولاو ٌثدصم
 دريك كنا يل اكان كام تيطعا ثيدحا ينو | تاةكلالئقو. مالو اسلاك“ كوه

 وزو مبظلاو ةاكلا عياكلا * ةرخالاو ايندلا نم تافكلاف هاعولا ىنعو تفكوهو ءقتشم ريغ 0 مهح
 دوسالا مْ الا + جافا فيضلاو عضل او أ ارملا ا او باتكأ اك ر دضم وه ليقو ةيعوالا ىنعم

 انالخووتكو اهي ةيزيح. | فك هدفي اضمل ابا ةفثك +! | لسجن ل؛تالسزملا ةروش يفو:نانل تاق ؟ضزالا لاقي
 ”لجر * ةاضيلا ةعمنجلا ةدبزلا ةفكلا + ةفق ع ةمضت ةتفاك اهريصن ل يا .اًناومإو ءايحا اًناَقك ضرالا

 ةيوق يا وكم دويعو كم | كلذ ىلعو : اهنطب ىلا تإ - اهرويظ ىلا ةآيحالا
 يا يو وك و هاج يا :اًناَقك كامو .تفاك غم تانكلا وكت

 | ها هو

 واكو .ةلظعو مافن ع 5 و ع ٌّض تك زخو. .توملاو يلا ردا دصم ككل
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 لبضاو هو أدرتسو امدح اناَرْثُدو 3و ارونك هللا ةمعنبو قيد تيفخ عيرس يل هيك لح مخالب يأ

 كتيعنرنكنالو لصالا .كّرثكت الو ءاعدلا يفو .ركشلا | يا ريد ىلا تفك لخلا فو. 0 دقلا تقكآإو

 معن ةبطغت رثكلا تايلكلا يفو .ةنم ًاّربت اذكب رفكو | عيضي ال بارج ضيا تْكلاو . ىرخا اهسدج ىلا ةيلإ
 دك اه نارغكلاو ردك طولا ١ف وهو دوخي اب ريعنملا نأ كم ةلهاججلا تع نار 0

 ريكو اني ايبف: نوتكلإو ةبلعتلا: دوح يف ًالابصالا الو تاقلارجش قروو لا لا هوو عاجله

 تراك عما ةرثكي باوصلاو ا ) ريكي <يثلا | ينو دقرفلا عيقب مسا ةتفكو . ةيماع هذهو .ىوشبو قَد
 .اوف ةسبلو طع يأ .ر بوش سودا طتكل اتي ةرتسأ وهدا لكان اهلا سانلا تفكك اال نيدلاب ةروقم
 ١ تح نارا دلل كو. اهم غمرت ار ةكرتليل يفديبل لاق * دسالاو ةغلاسلل ل اعف تافكلا + كس اهنال اًعيرس

 يقابو رتسلا رفكلا لصإو . جعل ا رفكر فكي ؛ لاقي. ”ةكلم | تقكيامو يش عيضبال ا ل لكلا

 ةيلتتو رفكلا لع ةلليح 0 ةنم عرفتم يناعملا| فيفخ عيرس ين تنفك لجرو“ ضي يا ةشيفملا و

 بنذلا هلل ارفكو. هرتس هيشلإو . ترفكهل ل اقو لاس ا لة يريكلاو تاج يللا حاب * قيقد
 ا مهاكيس مهع ان 5 ال رو اا افون انني لير

 امك عضخ هل 0 ن 0 ناكاريصت يجاهد ااصعلابو ..ةرئاطخ ا هز نتي يك نكي 32

 | ةصاطيو وردص ىلع هدي عضي ندئاهدلا | جن ازفكي |ةليقتسإو ةييجاو انالنو ففتل ةيذج ةبادلا ماجلو.
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 تفك

 ينغ ةأذك انو .راكأوا تس لايح دعب اهجاتن وأ| لوق ةنمو ْيآكلا لاق .اهنع كرب هرب نيح ابصن اهبصنيأ ا
 ةنس اهفاوصإو اهدالوإو اهنابلا هل بهو يا انضو ةمرلا يذ

 2 يلبا كاتكاييإ للكون تاهالز لع ٠ اهبكر هجو ىرت اضرا اهب تعطق
 نال . انصن كلو اهم أ لكيت سلا رعجاس ريغ كم اهولع اماذا

 كرتنو اًماع ةلوحنل ١ لبالا لع لمت نا جاعنلا لضفا | يارعاشلا أفكأ لاقي ةنمو لبق . ميقتسم ريغأل امه يا

 ةمرلا وذ لاق .ةعارزلا يف ضرال اب عتصي اك ماع | ىا راينا غن قلب فلاح ءا يقل كابا ارعا نيب فلاخأ
 دجي لو ناضقت اييتآاذكالك .. ٠ | تانكتو .ناكداسفا يات يبلارخك يف دسفا وأ ىوقأ
 نمل ثجلتلا قع لم اش | ةلفغلا كرمت مت دامو تأيهرت !ةوؤكت اهتيشم 1 ا

 و اياك نانا ثبتت اهنا, لوقي رعاشلا لاق.ةنا
 "زكا هناي يا يد 2000 للملا تيكا رول ةانغومبتعظ ا

 ةنساك يا نوللا : "دكاوهو .قادازا) نطلو لئامملا برغم ع ا ْ

 + ةلغم يأ َُمَك 5 اذه ل غي. لخجلا ةُكيِنّكلا * “ ءروغتما .مكامد فكيت .نوطلاو .!وواست "فاك انا

 رعاشلا فل اخي نا ءارعشلا دنعو افكار دصم + ملا ا فيازغل لغفال ضاصقلاوةيادلا ف وأبا

 ل اد اهضعبو نون اهضعبو ا اهضعب ديفاوق ! كنس 2 |اوعجر ةانكنأ موقلا نا ًانكاو . اومزهنا روتلاو . ع
 كلذ وو احا اهغمبو 2 اهضعنو ةاط اهضسبو | .ةيلقو ةلامأ ةاتبكا هنالا اقتكاو.ريعت ةولو ار

 بص

 ود

 ه”بفكلا#* مدنع دويحم اذه

 0 دحلا يفو ف ام عسصيل هسفنل 0

 لا و اهتخا بيصن رانغتا نعملإو اهعآنا يف ام ًافكتل

 لاقي. ةنس كلبا جاتن ةلأس ةلبا اًنالف انكتسإو .اهسفن
 افريوو اهتيل قاطعا”. اييانكاف هلا 1

 اهوا اهب 00 ةلاح هانا + ةنس اهدالوأو ا

 هانك هلل ديحإو .ًافاكر دصم ةكنكلاو - رخآ ءيشل
 اذهو : ايواتتم يلآ2#ل ًايفاكم نوكي اميل عاب
 :ريظن الو يواسمال يا.ةل انكالو :ةلئم يأ فاتك
 .ةلفتا" لا تيل لعا نم ةرتس اصلا فا

 ىلع 1 هاسكوا ءابخلا رخرم يف ةقشلاوا هرخّومأ||

 0 5 كلا + ةجورلل ْ

 | يورو٠ اهدنا فمك ىو 2 و.اهنتح يف ام#ذ 2ك اهتخا

 | 1 نيكي دا ا> ةانَحلا *ضرالا غلبي تح هادا ْ

 ةبؤر ليتك

 رخل مركتيبلا ممم حلا ميب دويل ٌرهزا
 لاقو ٠ برعلا دنع فورعملاوهو ديز يبا لوق اذه
 ٌيورلا تاكرح نيب فل اخ اذا رعاشلا ةانكا ارنا

 يا تببلا رخا يف داسفالا وه ليقو ءاوقالا لثم وهو
 عيدبلا لها دنعو ًافاكت ردصم.رفاكتلاو . ناك داسفا
 لوعنملا مسا ةغيصب ناتّتقاكم ناتاشو . قابطلا وه

 اهنم ةدحإو لك يا 4 مسا ةغيصب ناتّفاكمو

 ةلباقم اهانحا ميذت وا . نسملا يف اهتيحاصل ةيواسم
 و كمو ةزيشتم ةكيئاك يإ: نولل) عكف وهو يرخالا | يح

 زوجتل ا مايا نم نعظلا
 ةشفن ىلا <يثلإو. ا كل
 ناطيشلل نافل يللاب متايبص !وتفكا ثيدحما يفو .ةمض

 أتيفكو انا واتفَك ةريغورعاطلاو. ةضبق <يثلاو . ةفطخ

 هيت .هيف يف ضيفلو وذعلإو ناريطلا م انانكو  +فكلإو .دانكو ءانكأ ج ةلثم يا ةيلعم هرتك ||

 رم كلي نالفو: نطيل ا بقنا لالي انشا أنكلا + ياولا نطو

 *# ةع ا ل ا هسفنىلا | | امماع جات لبالا فو 4 ميس ةعاوز ز ضرالا را

 املا ؟



 ةطاشن رتف.لجرلا نعكأ نعمك . | ا
 الرا بمالك د مالا لوك كيو وك7--: كابس ) م 6

 ةةلحالاو ريطقلا كطقلا لَو نوك رم غ قلاب. 0 فعضو نبجاعأو 51-5 ( لييلق قدُوَّوُطَ

 ا 0 ثبنأَعك سار يف يأ ب يك ل !(هلغو 5-3 باب نم يأ )تحوتو تعتلي ؛زوبا لاقو

 "ةهَقلَح ةناك هيوةلم يا نرقلا | ةفّوخو ةنبج اءاعكا ةمكاد## تللزو تللز لثم نات
 :ةكبشلا يف بشن رِئاطلا شنمكت - شنعك | ٌلجرو :فيعفلا نابجلا ْمَكَلا * ههجو نع ةسبحو
 هيف قرغ ءيغلا يف ٌالفو | ةقيقر يا هجولا مك

 ىلوالا نيعلا مدقتب مّكنكعلا مكنمكلا نوم اًريدعم لمعي ريخ كنكلا - كعك
 0 ب ا نياك كيل لدم نايك دج | كاك ثوعم كلداؤ عال نكللإو فيلق إو ئيكللا
 كلو راع كا وتلوأحم دعب ةنع رجع كي ةنع يك | هبشا | ةكعكلا ساعتستو ةكعك ةدحإولا ةيسرانلاب

 ةزعاو 0 10 اك اكمام مدنع تاكمكج ماسجالا نم ةكفكلا

 :[هكألا + مزهملاو لعاف مما ياكلا * ةداوموا| نرا تو رّمشلا نم ةنونلا ةبكمكلا - بكتك
 مس مو

 ةكنبجلا لغات ةروفضم بئاصق عنرأ اهرعش 1 ارا لع

 كيال خلا ةووكلا زو كيلا 000 صعب يف ندع

 اف . ساطرنلا دغاكلإو دغاكلا - دغك | ادا مطر كلا

 7 3251 ةطئابو:اسوعم لدرلا كعك * هدرجو نع ةسبح 22171

 كيللا] اللاب ةغلادقاكلاوانذاكلا زنك اب | هاك اك يفادعلب نجت ةرالقإل فلو قع - سينحأ
 3 ةل تلاق ةاغاكم اهدلول مالا تغاك ينك فيعصلا نابجلا مكتكلا|

 ايمو . ظقلتي نا ؛ععام ةنعاوتؤوط ديار عوأ اص مالا كنعا ةز واسر" ذكم كك ليك

 مرزبنملا يغلاكلا د ةاغانملا فيرحت وه وا ةماعلا اره نايا ما يتلا نارك عيحرلا 2 ىلا
 ةلمجلاب ياكلاك | ياراإو 0 رلاو حولا نم شايكلا يصخم

 ا را دوور ةزما انك هاككيماتك هز .لي 1: ةوفلإو|(/قّزلحملا وا )' رتل ا نمتلاو ملل
 اوفرصنا موقلاو .”هدرط انالفو . تلخد بسلا يف مغلوب ا "ا كولا 0
 ةنلع ناك ام لع دافاك# [وراهل ادضقلا نعو :|ومزهتإو نا كت

 ران راض ةاراسو ةلئاماتالفو: هازاجةآقكو ةأفاكم | نال ىفعي الق :اخ دش اًهْعك فكي نيعبلا مك
 الل ل | انيطراق كولو ةعفااكو ةلبافو ةبقارو هل | ةلقدب تزل ةييتكوا.: ةلاؤ قطا ءاعوا و" 1ك |

 ٌبصيل ةبلفو هل ما :نالإو لام ةةنكا ًانكأو .اذه مث يف اهاف رقتلاوا اهنق اًموعكو امعك ةأرملإو ٠ عجري الفأ
 امإو . ةدلما ةتأنكاو ةدببك ةتأفك ءزاسكلا نعو . هيف امأ ةأرملا لجرلاو .اههعكىنعمب ةمعاكم ةأرملا رعاك + ةلبقلا
 01 ا ني لل بكا ماع اه دح ةسبأط كيلا | لاب عر | و كمال دطاولا طولا 2 اا مانع
 م ابنك نبا اهنا ذكاو يزعم املأ 1 هاعو ربكأا * ريعبلا ىف هب رع أم ماَعكلا + اهعماكك |

 ل لعج تيبلإو .اهعفانم هل 00 اًنالف هلبإو .اهجاتن | ميما + ةهإوفا قيرطلا 0 مريغو حالسلل
 لو اهسار لاما سوقلاو .ز قدس ةفشوا ةرتسل ءافك وكما لاما نم



 أزشانلا مظعلاو رماظعأ لصنم لكو ردصم 86 ظ

 بكج 4يب ل يذلا رظعلاو . تبساعكو ب وعكر

 تفز تن 2 ةدقعلاو ساكو |

 ايرالا نزلا مامي نم ةلتكلاو أو راا.

 | .جمرلا بك نم وا قاسلا بمعك نم ةلصإو.مثرشوأ

 نم يدوي را بعت ٠ بكوك نانعلا يذ بمعكوأ
 كيروننعق ةمام نب تنك دوجأ لولا يو .ربيخ

 دنع 21 0 رو محم ا هلو دعم نب دايا ين! أ

 يف ءيثلا برض نم لصاحا وه ةلباناإو ربجا لها|
 يذلا مظعال ب هكلا ةبكلا + يدتلا بصكلاو انا ا

 5 لا تبل, عيرم تيب لكو ةفرغأإو هب بعلي

 اتابكلاو. تابن هك ج اهعيبرتل لوقو اهءوخل هي توهسلوق

 .هن نروفوظد ]ون اكةعبرل ا تدب تاَبكلا

 باد ةلزتعملا نم" ةقرف همك ةيزاجلا رع ةَبمكل
 | ريغ عئاو هللا لعف او ااق. 0 كوم نب مساقلا يبا

 5 بتكيملاو» ةعاكيإ تلكم قالت 0

 ايثولا بككألو لع 0 ا غلبي الأ
 | جاردإلا ديدخلا ئوطملا بوثلاو باوثالاو دورولا نمأا

 | لها حالطصا يفو . بكل ةلباقملاو ربحا لها دنعوأ ||

 يدنو . تاعارم ةتس هب طوحي ”ويلعت ”مسج ةحاسملا| |
 ئدثو ةيراجل افيدمانلا بّسكل]و ٠ بِعاكي ا: بتكمأ |

 ةلدودلا عكاز لأ ىلإ
 00 ظ
 قركانو عرزلا بوبنا ةدتع ةريأاو شذ لعل | ةيفاا ا

 عجاج 0 اهيف 2 راا ذدوم] قب اذا ماعطلا نم أ

 | لضام دّقعملل ديديغلا ملفعلإو ملل نم ةردفلاو عوكلاب ا
 هبنذ لع روعبلا لس نم سبي امو خنملا كرولاو سارلل|
 * اهعاتجال هب ؛ كيس ماظ هلا بر 01 .رباعكج 1

 مود يا ةرومعك يش ل اهي ٠ عمدجملا ةروبمكا ١

 السم

 ءاسنلا

 اهيناعم |بعكا ج اهيبناج نم نازشانلا نامظعلاو مَدَتلا قوخأ

 اتمكج لبليلا تْيمكلا | هللا ىلغا لاقي: ةماوقو اليل ثابث هبايذلا ذجلارأ|

 أعم ميج يف شبركتو َشبرك لثم شيعكتو شبعك

 ديف عريسا اللا ل ايعا
 ريضتلا تكلا * بضغلا نم اًهفتنم بكرو .دض|
 اى اهو ,اظغ يأ ةرورافلا قبط ةيسكلا + 0 مالا

 اد دلك ادعو نا نار 0-1 ليا هيشم يف رتمكا

 رونا 6 رعاط راعكلا نزل يملا ُِق عرسأو

 *ترادتشإو 8 ةةرارغلا ب - 00-0

 بئامك ج ةنبحاصو ويتم هكاريتشكلا|

 ةرورانلا قبط ةرعكلا * قلاوجا اكل 15

 ةيمكل ك

 رم لجل فينك ةيدكلا كات
 ماك تاَخاَن ةبدعكلاو ل اخر لل

 ا نسم اطالع 0 0 3

 0 الع كر هركلا 0 مك
 اًعرشم ىادعبّم دل + ةّدغل اك ةدتع

 هعباصاب «يثلا عج ارك عكي زعك
 خحاربلا ماظعو ىمالسلا ماظع سْمكلا - سعك

 يتلا ماظعلاو اهريغو رقبلاو هاشلا نم اذكو عباصالا يف
 سا ج نيلجرلإو نيديلا لصافم يف يقنلت

 اعيرس ىثمو بردو أدع ةيسعكلجرلا بسك

 ناركسلا ةيشم ىثم وا اميطب ادعوا
 يثحواار الا مسك 2 أ راهربدا 00 رسعكا

 ميلاو ليق ”يلهالل 0 مساعكو ماهك جق ةدئاز 2

 دب صأك يف ةغل لكأ رك ا

 اهتاوصا خرفلاو رافلا صر

 ٍدض يلعبوا ادي ا دع أدع ةطجت لاك

 الطعك( د ( دا سومافل

 را 33 الاقي. .عيرس يا لطعكمو

 ريضنلا لجرلا ظعح تأ ف ظركلا افك

 ا

 | فو دم دعو عَ مادو |



 كلك

 | ةل ابحو ةءام | ةسيصعلا *بارط فالإو دارت ارحل |توضو

 | 00 دا

 مصكي لجرلا معك
 مثلو ل

 |عحرو انبدإو ل و امؤصك

 ةعفد امصك انالفو: 0

 ةدشل

 دعب نسخ ( ناب ) امدك يبكي لجرلا صك
 قعفر

 هيا التسك هادكل هلقكأ

 اها لك اك بلك
 للا لح 0يالكب ىذا زك

 | مخل |و جْرْلا فرحرظكلا + كرت رح ةدنزلابأ

 0 عضوملاف ةنم ادعزن : اذاوا نيتيلكلا ىلع
 اقلكلاب .رثولا ةقلح هيف عقل سوقلا رحم اًضيا اراتكلاوأ
 + ندؤكمنإ قناكو .ممسلا قف لصا يف دعت ةبقع

 0 را اي ىلع مثلا عضوم ِةَر كل

 - هلم اليك ةظكي ماعطلا ةظك
 اطعخا

 و
 0 ةظبب 57 خانك 3 رمالاو. سغنلا 4

 | ةسرامو ةئمزالم ل اطا ًظاظكو ةظاكم ةظاك# ةدهجو
 ارواح ًخاكب مولا نام برها يف ةديدش ةسرام

 ىتح ًالتما ماعطلا نم نالف لهن وراسل يف دحلا|

 عماجمإو . هترثكا هب قاض هلال سملاو ٠ سقَنلا قيطيال
 ةدغلإو ظاكر دصم ظاظكلا * سانلا ترم التم

 ارو طبول نكت ير رو ةدضم كلا: بكل
 ا دديكتم ”امع يا طك للا لَو ابع روعي ىح

 نم ءالتمالا نما نانذالا يرتمي ينو ةدطبلا ةطكلا

 اعطلا نم غ|تملا ظل # باعتالا اهياصإو ماعطلا
 55 ١ اًمئاج ناك اذا ءاضقلا نع يضاقلا ىتي ةنمو

 ىلعو .ابنع زج ىت> رومالا ةظببت يا 1 طك لجروأ

 طواتككلاو ظافكلا + ماحز يل . لظْوظَم" نالف باب
 ادع زهتن ى> رومالا ةظيبت ٍتيذلا

 ص

 اجا ةتزأم اذا ع ةتكاتك ل: ءاقداا | ظكاتكا

 2 أ

 و

 دع اضكلظكمي + الد و لل يصب لك قوتسي

 ةنطب ًالتما املك اًنعاق بصتني يا لكآلا |
 ةطبجو در اًموظكو اهظَكةءظكي ةظيخ مظك

 *ظاكوبف ظوخ را فص ىلع ةنم هَسفن يف ام ىلع كلسسإو

 لبق امبرو ظيغلا نيمظاكلا. نارعلآ ةروس يف ةنهو
 .مولفكمو ءظكاناف ظييفلأ ينداكو زسللا ال- كيفك ١
 ايتفدسا ةخوتا] وقل د ةثلعا لكك (يبانلا مظكو |

 ىلع تالف ملت ٠ رولا نع كسما ام“ 1

 راظكلا + عضوم ا انك لرجل
 ةماظتلا «ةقنلاب يا رمالا رانك ذخإو .ءيشلا دامس

 0 ريب بناحيرتبو ةأرمل نم لوبلا جرغجو يداولا م
 نانإلا طويخ ابيف موجت ةنلك]و ضرالا نب يف ىرجت

 ارش اراها قلوتلا ىئااياغلا يملا ف رظرراَدي ب

 ةديدحلا فرط نم نازملا طويخ ابيف عمت ةتلحاوا
 35007 لع يبدل نعل كقبالات هيمن اليحر

 00 يأ مّلظك موق * ةنم 1 00 1 ممل

 وا لاوا قلحلا مظكلاو مظكلا + مظاك هدرفمأ ق

 "يك هذخا لاقي. ص كرا

 ميظكلا + ةدعألا يلا نيكس لبا+ ةيرك يل اي
 ريبلا ةماظكلا. ةييظكلا * بابلا قو بوركلا

 نءو بوركملا رموظتملا * ُع اظكج ةدازأ]و ةروكذملا
 نسال

 اذكر 120 وا )إ [وظَك رقكي ةعنش اظك
 انيس ةمحل لفكت + زاتكملا بلصلل عابتا اظك اضَح
 ةسباي يأ .ةيظاكضرا * عفترا اًيظكت

 1 ل يكتم اب شكلا ةيزااما كنك
 ا يك كعك 2111 يف ابيدث دبع ةبوعكو ٠م

 تيكا# . اك دانالا * نالفو ديا 2-000

 : قير «يثلاو ل لج اهيذت 3 اسك د راما

 000 قه بعاتلا 2 را لج |١ اهبكاب

 اوك 50 كبع اكد دثو ةيراج لاقي. ديدانلا |

 + هر 17 لاقي دعانلا يراو كا نم بامْكلا



 ا كنك
 ةمسسلا

 . لاصاساب ةعطق اشك ةيشكي فنالا مك ... . | يضاقو .' ادوهشو ادوحو ةيقيقحلا سومالاو ةّييغلا
 مثنكا * ويسح يفو ٍهََلَخ هي صقن اشك, 3 مثكدأ لجال محلا ةلبري نعمم ترادبل لها اننع تْسكلا

 نراذجنالاو لعاف مسا مثاكلا ا فنالا | نم بالنا فّشكلاو . ةموصخ وا ة؛داح نع صفا

 دهللا محلا * دهتلاو سدصم منكلا * ٌيورلا | تبنت تاريعش هو ةرئاد اهناك ةيضانلا صاصقأ

 رعاشلا لاق .بسَك]و قلحلا صقانلاو | هاقشكْلا .ةهبحإو :فشكالا فنوم ةكدنكلا * اًذْعط
 هلاخومن نمرمالللا انا ثالغ | عضومو فيثاكلا مجج َْفَكلا + اهتيصان تريدأ يا
 ”منكارخإو فو بناج هل | لماح يو لهألا اهبرضي ةنانلا ف 06 تتكل| |
 كا اما ٍلغغلا اهيلع لمح ناف اهنطب ظع دقو اييوظانمللا
 حآلملا يو دير ليطلب هتك ديقك ف نوح نا ا

 اولا + جالا 00" 8 لكي اهيل !ء لرعت نب

 را 0 0500 يي
 يلاغ 0 ةييط دالب ريمثك + سانلا ن 0 || فو ةرئئاد اهتاكةيدانلا صاصق نم بالقنا ياأ
 غعذمب اج ادج رخاف فوصلا نم“ 2 اهب يس 0 نمو ةكربم ةَنَدكعضوملا كلذو اًدعص تبنت تاريكش |

 د هب قطتحتبو يق ةعم سرت ال نمو ةاودلا هبنذ بيسع يف يذلا ليض| |

 نإلا ةلرغال راغص بع شيشتكلا - شمنك | ١ وسار ىلع ةضيبال نمو برحا يف زبني نمو برت[ |

 3كم ةبحلا اجورخ لهسإو أضيق لقاو بنعلا نم ةلخد ام ضورعلا لها دنعو لوعفم محا فودككاوأ |

 ةييشكلالاشُكلا | ءازجالا نم تقمكلا
 تبي وا رّرظلا ةناغاكلإو نااكلا .- نفك. ٠ | ذيس كننكلاو .ريشلا هام كنكلا 2 كلا

 ةيسراف ٠ فيصلا| تتفيو فذحي مث ضوحي ىتح كرنيو نبل اب نيجي
 "تشك اهتيسنراف . ةنسركلا ئدكلإ تفك... | نم ذهني ةنيقوارتنلا كفك ئاطوعاسلس لل |
 هينب ةعزتاف ةضع( ئوإو ) انك ةوفكي ماشك +. |فرعي اعط نم لهميو لها ده ١ كن انك |

 لضا وا بضل! ترطب .ةمحن يدل ب يثك با | ةيقب,ةاواسم نع رراب قادر هبه ككل! كنك |
 ليقو ةاساوملا ىلع ثح ٌبضلا يدك اخا مطاو هند ”يسراف كلذ لكو .تبيبلا| |
 رعاشلا لاق. 0 لب | تتاص ىفالإو .بره ةفكشك ل جرلا َننكنك ظ
 يلا ا عدو عبرا . لووجلا لع نئكمكيال تحبو .اهيف نسال اه دل نأ
 دإولا يف ودعي ّبضلا تكرت ال ىلع طاخي ام شكشكلا * ءاقتسالاب وام حّرتيال يا| |
 ريصتلا ريصكلا 0 | ج ةيسراف هل اتييزت طئارشلا ترم ىو بوثلا||

 0 قواصيص اكو كا ا | ةعيبر وأ دسا يتب يفوالرادصف 0 : شكاشكأ
 انازتك اسرتك ىلنلاب ةللر يسجن | | انلكت دقو ثنّولا باطقملا فاكن م نيشلا ل ادبأ 0

 ١ 00 7-02 برهاصامكا ا ةدرفملا نيشلا نع مالكلا دنع بابلا لوا يف كلذ نع
 ردصم ضْرصَكْلا + |وعيدجإو اومحازت اًضاصتكا | هيف عجم يذككا حد لوُكفكلا - لكك

 رعذلاو ضابقنالاو دج وذ والاد كتل إو ةدعرلاو 2 نايسراف . ةنوُكَسْحلا كلذكو ةقزرأأ|
0 2 
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 طغك

 ةقيضلاو ٌردعف شكت ةقانو ماك ددكلا دحإو دوثكلا ْ 0 2 2 7 0 أ

 فلذا ةريصقلا ليلحالا

 .اهعتفكو اهادبا اريثكر ثكي ةنانسا نع رشك
 الف رششكو . ةرشكلا ممالاو . وريغو كيضل | يف نوكي

 وا كلذ لك مستباو رتفاو لكئأو لجرلار فكل قي مست

 2# بره 110 الق ريش اتسالا ةنم ود

 رق ل للسوق مك ع ةنانعا علرع ردكم

 رعاشلا لاق .ةناثسا هلع كّرحو ةكحاض ةزشاكم

 كحو ةرداكموخا كوخا

 انا كيف هلال كاتو

 | ةنم لعقالو؛ 3 برضو لعاف مسا رثاكلا

 ضيا ةدل ]حالو
 + ةنلذاام رد -

 ١ نم برضو ٌردصم ملا

 انكايلا دبا تكلا

 يأ ير يراج وه * نانسالا كدب: ا

0-00 21 

 اهدلج نم تتاد انيك 2 ةيحلا 0

 اليد عنترأ اذاف وريده لوأ ردك لاحلاو .ابيف نمال

 عجرو ةةوصافص اذاف رده لق مصنا اذاف .تك لق
 مك وو ماقال كح كلا حلك نم 9 ليق

 ننكول ةلوقب اهرجز ةجاجدلاو :ةهجو بطق يا لجرلا

 هب 0 هككنلا نا + اه ّرجز مدنع وهو 5 ٠

 ةمكو .رعشلا نم' ةلضفلا وا ةيطانلا ةمكلا * للا

 كو تارذلاا نمور كك شيفكلا دع ثابن دالبلا

 رانلا جور دح راوخ توص دنز/ا نمو . هنايلغ

 هاشغدت ءيث نع ايش عفر اطنك طشكب طك

 ةفشك ءيثلاترع هاظغلاو سرفلا نع لاو ٠ هاَحْنَو
 لا :هدلج عزنريعبلا ط اك ةيفةغل ظ شتا |و .اهنَع

 ةءاطمكتارارقبلا هلت دخل برعلا نال ريعبلا لس
 يكمل لزم ارك ا تيتو ةتدلج وا
 | دكر سا ىثلا طفكتأ * تليزأ 00

 راما طك يسرا طغكتساو٠ بهذ عورلاو

 [لجرلا 0 .اَه 50 فانك ةقانلا تقشكو |
 * تننكا ناكسرفلاو لجرلاو .ريزهنأ انش ف شكي

 دلحإو فاشكتالا امامكلا * طششكي نا هل 5-5

 امام

 ا

 فشل

 ظ اهطاشك عفرا لاقي ٠ اهيلع هب يشع 5 ا طوشكملا

 ةك كح ةطنخلا رو زجلاب صاح اذهو.اهىل ىلارظنال

 ظ ةطوفكملا روزجلا بابرا

 .ةنع |وةرذت اعشك نوعشكي ليتق نع مونلا عشك

 ظ 5 رجح عشك عشكي لجرلا عفكو

 0 «ن فعل للا نم ةمزحما طخشكل | 0

 - .ةرهيظأ ةفشاكو ةكدبكب ىثلا ا

 2 ام ةنع| تفشاوكلا ةنخ

 ىلع 4 ةه درك اذك نع انالفو. ةلشك ى ع لا فك |

 ةعلطإو هل ٌةرهظا ةنثاكم هسفن يف اهب ةفشاكو . مراهظا
 كفل ١ 2101 رداد رانك اب اًالفو هلع

 ةنانلاو . | دل > ةتفذ تبلقناف كك ”لجرلا

 نالفو ٠ مبا تف 00 نيعاحلا ني تعباتا
 قربلاو . رهظ هيثلا فشكتو . اًفوشَك اباعج ةقاملا
 | مضعب بع تفشكلا هدا اسفاكر !ودافن اللا

 اونا اول' يآ د متفادت ام 0 لاقب ٠ ضعبل

 فشتكاو .رييلخ + كلا ةقفكتاو 0 ب عا

 نم فتثكي ال تافاشتكالا ةنمو : ةف دك ىنعمب <يثلا
 6 الا 111 ككاو ةعانضلا, سيلا نولمألا |
 اذن شبكلاوأ' عابتجلا دنع هل فتكتلا يس تغلإب
 ملا فيلا ا نا لس ةنع كنشكشسإو

 * فشاكل اب ةعطاقملا سيئر نومسير صم ىل:إو لعاف
 * فشإوكج ةعيضفل إو فشاكلا ثنومو ر دصم ةفشاكلا | *

 ة ّيرشخزلا باتك ب تلو ةغلابلل لاّعف فاّشكلا
 كراهلا باحصا دنعو ٌردصم فتكا * نآرفلا حرش
 نم اع بلطي امو ةللاضإلا ةييك اهيف جري ةترو|

 | ضورعلا لها دنع فدكلإو . ةفوششكج تفرلإو دمالا
 ||. ف سك يف مدقن دقو ةلمجلا نيسل أب فسكلا ىرصت

 | يفو باها عفر ةغللا يف فْشكلا تافيرعنلا يف لاقو

 يلاحملا نم تا ءارو 8 لع عالطالا ص حالطصالا |



 م

 ضاق لدم رهلا ةقر  ا ركوب سحر افطر مالا فالخ ةوسكلا وذو لعاف مسا يساكلا|
 رعاشلا لاق | * س كيستكلل لاقي ن ارداونلا نم اذه ثيهوبا لاق

 ترد لل الف ثيدكلاوو د كيوبلا ةانكلاو:ةمقرلإو ف رد ء[سكلا
 هلو مابا لو | *ةيسكأ ج فل الا دعب اهيعوقول ةزشواولا تيلق ناسك
 موقلا ثالفو . ماداع اشك تكي ئادعل اب هل وشك ١ .٠ | ةءالاو» كو ىكج نيابالا]ةوتكللو قوقل
 . اهيل دجر ن يب اببنذ تلخدا ةبادلاو . 52 مقر رف | *يراعصو ر صك د < 10 رذم ناك يراك ىلع ةعمجت

 ا يوك لوديجلا ىلع لجرلا و4 ةسنك تييلاو | هل 0 وا ةاستكا رثكأ آ يأ . ة.. ىدكأ وه
 ثك + ارقنت للا .نرع وجت نك .حوشكم وهف كلا سيول بري لم ةاصب نماوصلا ٠ هيكل |

 ا 2 كا لع * اك هرخق |[ تعاضتل كلذ لوداع هر لا ككل تال

 .اعماج أرللا شكو ”احاع 20 ةوادعل اب 1 اهرشق ١

 لعاف مما جئاكلا * ةنح اوقّرذت هلا نعروفلا جشكلإ 1 او .:آسكا جيف لكو رجلا ا
 .:ئادعلا ىلَد ةشك يول وطب ىذلا و 1! ةوادعلا 0 افق ىلع طقس يان اشكل كر |

 0502 235 كلوي كنع ككاسي بسذلا ليقو| :اروغو مدنا لكا فلكل نك 0
 تكلا * ةرم فملا ةرادعلا ةحاشكلا * تس دما . ”يثكو بف سبي قحاهإوش را | |

 فّذلا علضلا ىلا ةرداخلا نيب امو عانوا ردبمع| نتلفا كو 6 ةأرلاو» ةعطقو ةبرض فيسل ايو |ء
 ىلَ ا رار وشك اهرخآو تدع هو | ينك وف لبا هيك انك مكي كو ماعطلا نم

 عاتق نالف قا تك تر رو را ديو. هترشب تم ةتمدا تناب ةاقسلا هكر كرا

 تاذوا ةنم ىوكي كلا يف ة زد عكا هلا ١ افكأ * ضيقنوا اهداج ظاغوا تقّقت نالف |
 أبت دهأ يت ا ةعبسلا 0 ا | 4١١ نالفو رق اةردكت هي كلا امنت 17 2 ءبكاشكأ

 2 ا جاكي « ليا ايف تما الس 4 سيب وهو ةلكاي يا مثلا نيا ل

 1 : 0 0 دشلكا ةلكا اين يك وينو ملابس 2

 ناكل اد+ناضشكأي هلل ان انييشكت ةريتك ا نشك ةيشك ف ىعيوفو تزلج
 هل ةريغال يذنا .ثويدلا 0 !و | ىلع اهضعب فيلم طويخ هبش 0 ْ

 ناك ايل لاق . ةنضثك انالف نضشك ١ |* رعط هل سيلو ةرفصلاو داوسلا ىلا ةنولو ضعبأ|

 رزجلا مطقكهئانساب ةعطف اذنك هدينكي هدنك . .٠ | ث شك يف ْرْكَدَسِم ةاكروتدكلاو قوشتكلاو ل ْ
 | فايس نانو عباصاثال ب اهبلح ةقانلإو مدلول طاخلا عمق نآينشكلا - ظ

 حو ةيظن تكلا < ,زلا صلخا الف دقكأ نيبتاشكج ةماعلا يي ا
 ذل 1 هر مكاري قلل للك ل توكل ترهكتلا تقلا

 * داو دوش 2 دشاك دح دحاولا . مماحرا نولصاولا ثاوفاتحألاو امهيف فاكلا بضت دقو. .ةانوشكلاو

 ام17/ ١14

 مثلو كوشلا ىلد ّتفتاي يش لكلا يف ةانثلا اعل ابو | ءاسك اياوكتوا ءانك ىميس بكا ايزل اك لل

 ةلودل قروال ملا تبللا ةيخي ضرألا يف هل قرغالو | «دودكلا نيا ةسنكا لجل "سكر تلا



 :تك نشا يقول يف نمحالاو :قرافأ

 .ةفرط سكن رالف فسكو. ءاخحا باب يف كلذ عجار |
 ىرمعوبا لاق ٠ سبعو ريغت ةهجوو .تءاس هل احو
 6-1 داما يور اراعوك نسنلا كفنكك

 اهنم دبي لف موجنلا ىلع اهدوض بلغ موت كالا وتتلا

 ا "كلا ا للك .يثلا تك# نأ

 |لونيو ةماعلا م + ةعجي مضعبو .ابجهتحا

 ع 2 مضعبو .ريغال يث تفكف اهتندك

 أور ثيدح هيلعو . ركتاف ةتردك لثم

 او ل سوس تفكتا ةريغو
 المكلا بس يا . لابلا فيساكرالفو ٠ لعاف مسا فياكلا |

 يا ثفساك“مويو ٠ سباع يا هجوأ| فساكو .لاحت|
 فياكلا نوم ةةرباكلا رشلا دي دش لوما مظعأ|

 زبزعلا دبع نب ربع يثري ريرج لوقو
 ٍةعلاطب تسيل ةفساكس مشلاف

 افلا ليلا عون كيلع يت
 قو طالق افنكلا أع تبا كلوا ةعلاك يل
 |١ برع ٠ لج عماتؤبعا يا ؟اكاسإ راثكاشا

 ظ
ْ 
 ا

 طافت نفورملا اذا قكلار "ليغانيس
 11 ا كرمتلا عباسلا

 »: ثفيوصأ ربشالا وهو ةمجصملاب فكلإو ٠ نلوعفم |
 فاسكا مثفسكو تفسك جءيشلا نمةعاعنلا كل

 ةفسالفلا فدع دقو .. ردصم ا فو

 ا

 هةموو ناب 0 وه يذلا فوتكلا |

 2 قاب ل ةعردما عقارا يا اك

 ساكسكلا + انيدش قد ةدكسكه يثلا ىكسك

 ترم لمعي رصمب ماعط سكسكلا + ظيلغلا ريصنلا|

 انب وللا تاك تاكل دعت ةنكتكلا + قتلا

0 
 ا

 ثاوتو

 نم جربت داكتال ينل ةمسعنملا ةيراجلل تعن لوسكلا | ديبع

 . لكَ راللا ركب لاكي رصنلاو فاكلا ثيل.
 ا نشكو يدنا ةغل امهر ةنآلتكو لتكو هلك كو
 0 عاجلا كبس نالفأ ]رك امكصَو

 0 دري و لع وا 5 هرييغ 3 ناك افعض ل لزرتي

 أي ىعي لج لجرلا لس ا قيد ةعقوا
 |قنيكتس ةرمحا ىلا ةلئام ةنل اكن انبع ليسكلا
 + اهن» عزت اذا ةفدنملا تو لسكلا + ةّيدنملاب |

 لانكم 4 ىضلا رموؤت لثم 0 00

 رتو لمكللاو ٠ ةروكذللا ةيراجل لكلإو ن
 (ازلف يآ لكي عشت ٠ اهنععرت اذا ةفدنلا|
 يثاب يا ليكم دإوو . حالصلاو ددؤملا يف ءاببإ|

 بيرق نم ليسلا

 .بسككولايعلعدك امسك مكي هلايع ىلع مك
 مكلا + هديب ةئتف سبايلا ين ثلإو .اهدقوا

 موسكلا + مساكلا لوني 0 ةماعلا م

 ْ مين و: نكي :ركتفتكال نب: نعول دنع

 فرح ارانو

 الك نم يزل
 8 اوضرفنا نطب وبا رك رن فرحا

 00 يو زورا اب مساكلا
 ! تتيبلا ةكرتمو اكيدن يل - منك ةضورو .ريثكلأ
 ان 207 انفع ذاكي ةريغك يأ" ماك 1 لو

 الا ةيكارتم و ١ ةيدن 2 1 ةضورو

 ظ كك د ا ةضورك م وسن موسكي ةضورو٠ . مساكآ

 00 هافلا رهدلا يف

 اطل راقت ام ةلئسك لجرلا لك

 ذيذل لامرلا يف تبني ةأمكلا نم سنج جنك
 ناسارخو رهنا ارو امرثكي اد اًنبس

 يبكو .ةسبلا ( ٌيواو )اسك ةوسكي ابوث ةانك
 |ءيشلا نع لقاتت ير دك تك ك2 ليك ناش 3 قازاج قانو هنن انك نكي 235

 ف لجرلا ىلاكج ْنآلَصَو ليك وهن . هيف رتفو ةنع

 0 ذا اه ول كر

 ادلخع ةايحما يف يح ناكول

 ًةاساكم داساك# ٍلاحومن يحوم ساكون لجزلا|
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 عكا

 9 داو ةماهبا عطنف مدنف ة ةج جرم دلي ةنصال ةنانبم] وااهريغص وا نرابتال بصق ناكاي5ك |

 ا ليقفمل هنكلا رك ابك يسكن ماي 0
 نيو تايطتل [ذ) :يعواطت |ةيانويل اب وهو + دلوع وه انا يرعلا مالكنس ١

 ينم ينأرلا هافس يل نيبت | ةراجا ىلع فّدجي ملو رمل ا ذيب سيكل + سيك |
 يسوق ترمك نيح كيباررت عل ْ ب اذا | ١

 مدنا وبه ميش ىلع مدانلل لاقي ةم ةمادنلا يفآلثم انهراصف سوسكلإو نسل وذ ةيبك الا + روكا ا

 ةعياذب, تمدد

 |رافسالا يف دكوزني ايل ار قد سبي

 رعاشلا لاق. يسكلا نمأ رويبكلا يلا |
 ل 2 ةمادن يجدن |١ زر تاطرر|طبكلا طبل طل ا
 انيس ال أف ةغل :رايغلا لاطتكلاو لطلا ب لطسك 0
 ةدجوز راون 0 فاقلاب لطسفلا |

 0 ةملوخ: تمكن _ ته[ نوصيسوا هد دال لق 2 ص
 ”او':ةفلطم ينم تيغ أ. اهلجرا ني اهبانذا انلخدا ةيبظلاو ةقانلاو هذ

 اهنن تجرخت يبتج تناكو الاب الخ برض يل اهرب ةقانلا نالفو 5

 00 ةجرخا نيح مداكا كلذو .امرط اه قبيو اهرهظ يف نبللا | دارتيل درابلا

 اًرمع هينيع ءقافكت نكف كرا لاق . ىلا اليف بدجلا هلع تفخاؤ

 راجلا هل دي ايرهجاقي. 00 نأ

 || شيرلاو ءيث لك ةيبج  داضيبلا ةنكنلا عدلا اهرابغاب لوشلا عيت ال

 | ريطلانم اهوحتو باتعلا 2 جئافلا نم يردت ال كنا

 تحمل قيترلإو لماوعلا رقبلإو ريبحاو .عسكجا | معسكي مرابدا تالف ' عبتاو . اهريزغن كاذب دير .
 || نم عسك الا + ةحيلإ و نص مباو تفيساذإ اتعاب اذكب ةعك ل انيوك ماكي لثم مدرطي يا فيسلابأ
 اهضمب عم سكي ليخلا تدروو .اههذمو هل اعبات ةلعجاذا

 | لختل ا عستكا + هوست ةملكب 5-2

 سس ءويضني هيد برش ا

 نا ليختا تايش نم علام اهبانذاب ليخما اذكوأ
 رتك مصل. الجوده ضيا نكي ٍ

 (ةنمو ٠ ةبلعث فب نموا نمل اي عك .زيضماا

 مسا ةسمخو اًسوق ذختا يذلا ك1 ثرححلا نيدماع

 | مدصو مهسلا ةطخماف اريع ىرف عيطق رف ةرتق يف نكو
 اًكلانو اناث ىرف ًاطخا دق هنا نظف اران ىرواف لبجلا
 د 4-5 ديمف ماطخ هيفا ١ لا

 ردصملاو ند الو ىدعتي . اريغتو ابهتحاف اهريغوأ أ ةعيساو ةيوضم ةحرطم ريحا اذار ظن ميصا اًلف تاب

 |ندرمم يل ا عمكلا نييلا ليفما

 |اظ لاقي كح أمميصت جاشلا ١ ةعستككلاو ام نخب نير اذ 2 لكلا حعسككل نيو عبتي يأ اضعب

 | نإو منغلا عرض يرطش د>١ سببيف ةرحّولإو ةصربلا

 . لبق ايف اضيا ا 7 لع تضيزأ»

 06 هريسفتو ٠ جّوزأب ميا عّسكم لجرو

 01 ف ل
 ْ ورعق نم اهجرخي ال هللا

 ريغ عسكم ىف الا

 ْ ةدئاذ ماو :ةيرزيجحاب راما موعسكلا مك
 رعبا بيوقرعو هلق اك 1

 اهيبجيل اًنوبكا افبكفرفلإو سلا ىللاعت هلو .ةبقرع
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 نيك ري
 125051 روك ث أذ كرا 0 0 وهو احح اناتتفنا مشت لل سوقرلا

 | سرنلا كلم نع لكما ضف| ركل و ىستكو رك |* ةرسك عب «يثلا رستكآو . باسحلا يف رسم ىلا

 | يافاخ كرو اًرصيق ىحإ مو درا علل ثر 0 تاك فم او# تاتش ا لعاف منا ريباكلا |

 | الغر ضو انوعّرف طبقلاو امحاجت ةعبحتإو كبت نمتيلاو أر خاكلا كتوم ةريماكلا ةديضي انردكي وا حضقنم |١١
 8 ةأنعمو ٠ .ةيسرافلاب وسخ برعم كلذ يغملا 2 هر اك لبالا ينتاك كور دوك خا

 || قيايألاب روكو رساك :رضاسكو ةزساكا ج كلما . ءيشلا نمرسكت امر كا ع سلا لاق ررسكلا|

 ا ٍيِرِكر وسكعلا لا ةبسلإو ٠ هونك زك لصف ركلا + راكلا ةرامكلا + ةقاقد بطحار اكو
 / يريغال بلقلاب يوك جموتتملا كاد بسلاو يسكر .هيف مسج ذوفن ريغ نم ةيوق ةمداصم بلصلا 7

 | مملع تحقوو :اهمالكرزدكلا ةكرعو- تا[ سك ثوصلا ١ط ضحي ةكرج ذاغلاو نييفيرصتلا دنعو |

 | كاك ذ لجرو ٠ تارك نإ اىمزبنا يا٠ ةرسكلا ءابطالا دنعو . - اهتمالع هلهو ٠ فرحلا تغلمجت

 || ةعطقلا ةرسكلإو : هيف لكيف نّيغي يا ١ تاَردَهو أ ىلا قثفنلا نوكي نرا ظرشن لظنلا يف لاتصنا قات | ظ
 | ترك زيفملا نم ةريكلا ةنمو روكا *يغل ه١ :رمأ قرفتلا ناك اذاف.ار اراك سيو: 2

 |روتكلا + ةعلابلل لاّعقر انكلا# تاَرشكو تاّرسكو | نا طرتشيو ليق . انتفتمو اًنتفت م راغض ءازجا ىلا

 0 دا تودع هراذل ناك ول ذا ظعلا ضرغ يف قرفعلا كلذ نوكيا

 || .رصقلاب ىَران اّسكو ىرسكج دوسكملا رئيتكلا + يةلاغا اما ءادنلا دنع ريكلاو .اعداضو اعْدص ىني لوطلا|
 + ئاوفلا ىدحا ةردكتم يلا. ريك زينك ةقاثوا رزتلاو امان امس غلبت الام باسحا يقو . ةضحلا ةلاامالا
 ربهذ ىلا ةليميل اهوغو ةّضفلا ىلع اي امرتينكإلا| تضنلاك ٍدخإو نم لقا نوكي يذلا ددغلإو ليلتلا/
 ١١١ تييندقالا دنع هايببكلا عئانتق نع وهو . ضلاخ [عةرابع“ قافوالا لها دنعو ٠ مت !ةلباقيو كلفلإ ذأ

 | ىمالماوبف ذاك ةقسال لا رجحت جترفلا دنغ فرعي ددع لع قفو ةتم دحإو غلض دادعا ةممق نوم قب ا
 | نانا ”ظالا دنعرشكتلاو هلا وهرظنلا لهو نييلودصالا دنعو . علضلا كلذ توبي |

 ريدكتلاو٠لضحلاو دلجلا يف اًسخنو دربلا يف اقالتخا ج حا دجوي الو ةلعلا«نودب هللا »تح دوم«

 0 ةحاتملا ىنعمب لّمعتسي وأ دكا دق 30 هاك تح

 |||. اضيا تنيرحتلا لع قللظيو ٠ 0 ملا نم هيلع اب لظنعلا تفضن وارفاولا وفعلا وأ وضتل

 مححكلا انما رجا لع وه ريسكتلا معو | لفسلا ةقشلإو تييلا بناجو ررنكو اع سيل ظعو .
 اًريدتثوال اجرك اظنل هدحإو ا رافق ةيحانلا و اهنم ضرالا ىلع تدر تا ءابخأ 0

5 
 رك ذلأ بترفلا اجلا يارساَكملاراخكإَو نايك | ضاع يرد) ةقاضالاب شق كو روتكو نر اقكأ
 00 راق هي اي ١ كفيارسك له هت امم دعاسلا مظع ( فضولا لع جتنلاردكلا 7
 000 ج لصالإو رب اوراكلا عضوم ريثكماو رعاشلا لاق . قفرملا ىلا ةنق فضنلا يلب ا

 لص دوعو . ةربخلا دنع دومحم يا .ريككلا بيطا ادمن روع ل كاورخ ذأ رع
 اننا الار ةركب هدو قوش جلال ككل جن ر بكت كار دكت نكو لو |
 ملاسلا فالخ شكلا عيجلإو : ةيدوالا 3 26 لاب يه وهو ٠ ةلضْوَم ةبيظع يا ناسك 'ةنفجملو ا

 الكب كر .اديدح مد انك ةكي < ىتلاوكت ا" اعارالوا اهانه ا فظاعمةيكوالاروتكو» راشعا همز
/ 

 اللا



 ا ١

/ 

| 

 ١
 .هريغو رغلإو رببلا

 بارتلا اهنع ثرشق ضرالا

 اوه "ناز دكت 52

 يالكلاشل | هاجس 3 نيدلا كصاءست
 باكل +ةببكلا بيطاثرالف ل اق: كلك
 | بوسكلا هي ينلاوا بم بومكلا رب "يكل ارينكلا

 2 ٠ تالكلا ريكذ هللا من) دي 01 بتكلاسل

 ملع هآَملعلا دنع ةيلاستكالا ب انزلا دلو بسك

 تاّيلال دنسالا يف تامّدفملا يف رظنلاو لعفلا ف 1
 ا حلا م كلذومنو ةقدحلا بيلقلو هاغصالاو

 كلف لاني يشكل سكل اي 52

 كساكم يشل نبلكلا فانا

 هلقنو نمبدل ار دراضمل بكل جيك
 ١ ج راوسلاك اعلا نم كسلا ريسكلا -رينك - ْ

 نالبللا تاب هابلا عت 2 كا ءراك

 طاع
 5 . برعم . فيلا ني
 هدي كرصلا ند عيصالا دب ظيلغ طيخ 0

 ربزانزلا نم هب نوئيزتي ام نود ب قوف نوما

 يالا يح ناجيتسك ب مسيربالا نم ةذملا
 تاتاوتسُكج ةيسراف . لبطسالا ٌناَوتسكلا

 ةيفنتل ريجسلا مث. ةسكارتت حكي تريلا

 اك 3 . لجرلا عكو :

 جور 1 :
 يا ءار ةدايزي مجركتف ةحبرك ل ونت ةماعلإو . مسكو

 .مومحتكاف مملع !وراغأو .ةلئثاام يا ةصكا اهو.اديدلشا
 | ةحاتكلا * 3. ليال د جابكلا اكو ١ ذخا يل
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 - ١" يشم كرالفا

 قفني / اد 1-22 يلا دمك

 ا تدتسكو . ديكو دياكوهف باغرلا ةلفل

 + داّستلا داَسكلا ل صال افي و.ةدساكو دساكيبف اهب اما
 ةلمج «يثلا ىلاعت هنو. تقوس تدك موقلا دسكا
 || تدنكت], ١ ةدساك ترانض قوسلا تدييكاوج انساك

 :ةيودلاف دساكلا ديبكا +اهيلا تعجروغلا ىلا مغلا ||

 رعاشلا لاق

 ةمورأب تبان 0 لكذا ا

 كيكو دحاخ هاضعلا تبن

 دساك يا دعك طشاا دنكلا

 ةلصف ارك ةريكي بلص مج لكو دوعلارسك
 . ابو ابوث هعاب ةعاتمو ٠ ويف منج نوفن ريغ نم

 ديرب ايهّضويحانجرئاطلإو . يلع اكتاو مانث داسولاو

 . اروسكر سك تلق نيحانجا ركذت / اذاف . عوقولا
 (| دصقو ةلوعفم يب اذا لعفلا نأ لعلدي ا الهو

 . يذعنملا ريغ لعفلا ىرجم ىرج ةسفن ثيدحلا

 اك ل اًروطف ربعبلا بان ّرَطَق هريظنو

 فرحا رسكو ٠ ضغوفرط نمو . هل ام هدهاعت لق رالف
 لكس .ةقرصاودارم رع انالفو:.ةريكلا تا

 || يل ٠ ظاعرالا وا قؤفلا كيلع ريكي وهو مره

 رجالا ماحارسكنولوفي نودّلوملاو . كيلع نابضغ سك
 رسدك# اهنلاخو اهضقن ةّيصولا نالفو . هسالفاب حا
 يف هرساكو .ةغلابملاورينكتلل دوش . 00

 ربكتو : ةللؤم - نيا يسلط كم عيل
 ىلع رونلا اهوحنو ةارملا ترسكو .رسك عواطم هيشلا

 اريالك نماهو + تتراق ميلع طور ئارورسكتف اذك د

 نم وهو . امانب رييغتب اهعج ةيلكلا رسكو . نيدّلوملا
 ركنإو .رسك عواطم رسكن إو . نييفرصلا حالطصا

 ىهف ٠ ددبتو رمزهنإو بلغ ركسعلإو . سلفارجافلا

 ىلع ماهسلا ترسكتإو .ريبكتم لافي الو. امهيفروسكم
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 ا هرئاطلرتلا ركأ|و - نايبملا لجررلا مرَكَلإو ٠ ةلفبحا| ضيبالا نيب ناكام يف تاولالا نمو سالما |

 | امانسا تبهذ ةقان موْرَكلاِ«ةرتنكم يا 2 دوسالاو ١

 ا ثفنإو سرف لافي ٠ مركلا وذ ريزكألا * امرها نم تابن ةريركلاو ةريزكلاو ةريزكلا - ير ْ

 /ليخب يأ .نانبلا مزكأ لجرو ٠ :كامزكا ديو: مركأ |« نالجج اباهرزب فرعي و اهاتسب ةدمو يربةنم ريزاباالا ||

 | .لثالا بح كزامزكلاو تراَمْركلاو جزامركلا 0 دن يوما قل ى منو
 ظ ٌْ ةافرطلا نصفعب يا. ةيسرافأ ناك اميل تنااوط كو

 0 ولا ا
 ١ هيفنمم ىلع حلا ضعب يو . ويم يم لبق . ةيئيلاطيا .اًعوبساف اوبس ا
 | اذا لجرلل لافيو 0 مرات 1ة/يج ناك هج ركب ا

 أ يا. ممتكيو مسكي الف رم مدرطب ريف مونلا مزه اهسنن ةتزاكلا ىلع قلطأ |
 | ميلغ وقل . ىرخارثا ىلع اهقاس ةّيادلا اسكو . مهعبتي موسراف . ةداوط دوركلا بدك ا

 جر ريد سس

 .ددصم كلا بة يرض فيسلاب اًنالفو . ةموصخا يف ٠ ضبقنإو سبي ا ىغلا رك ا

 ا اى ليلا ارك ىفم ةناذك نم الفيض كلو اا .كد
 | 2 رعافلا لاق .ةاسكا جمرَخّوم 00 ةيض ارك ينلا ٌركو .هاظلاب ظكوهوا 55 ٠ | 2

 ظ ىلع تومصلا سراف ىرا ىتح هاد ةباصا لوهجلا ىلع لجرلا ٌركَو .تبراقن هاو |
8 

 لبالا اهناك_لبخ ءاسكأ ةامر ارازكا ىلاعن هللا هكا 6 وهف زارا ||

 يأ 1 ممدرطي وهو رونلا فلخ ينعي اد زاركلا + ضيقث اً زازتكا ه يغلا زتكأو .زازكل ابا

 | مافق ىلع عق عقوأ ددصم كلا دبل ةدشنم ةدعرلاو يل هد

 ال للا ا بيكو ايجي «ينلإ سك 3 | رك طلال جارك هجوو رك ج ضبقنملا سبايلإو
 , ىتعتيو.ةشيعملا بلط هالو ةليحت منالإو .ةحيرو ةبلط خلص يأ. روف عنو لي اررتود ياك لا

 |' يا العو آلام اديز تبسك ل اقيف بن ناثلوعفم ىلا وسفنب زركلا كلا + للا ةرّوم يف نادوعلا ن اركْلإو ٠ ا

 آيا اًريخ رالف كدكلوقي ملكو ٠ بلعت لاق .ةنلنا أكل نتايرتل هدام كك 00

 | اتالف بسك فلالاب كبسكا لوقيةناف ّيلارعالا نبأ | .ترع سبي اهدوع يف ةزكسوفو ٠ ْركلا كتوموأ
 ديسك آو لجرلا بنكتوي نايا ةلانا املعوالاب ريرصلا ةديدش ةقيض يأ 7-0-5 فاطمنالا
 | ١ دهجإو فّرصت بستكإو باصا ّيَسَكَوا قزرلا ج ةيسراف . عردلاو ردصلا نطاب ا ظ
 ١ .لعاف مسا بساكلا + بستكي ةلعج دبعلا بسكتسإو تاوئغارك

 0 بساوكبساكلا تنومة يياكلا# بذل بيساكوباوأ جرختسإو هرسك امرك ةمزكي هيف مّدقب ةمزك
 مسارب يب رك بنكلا !مركو .ةجدحلا نم مركيريعلا لاقي ٠ ةلكأيل هيف امأ
 أ نييلكتملا ن نم ةرعاشالا دنعو .ردصم بْسكَلا#«ةبلك لجرلا رزكاو . ةعّتق ةمزك # مزكأ ن نك ارك

 اني دتقا لمنلط» هدانا فلا ةريدق ىلعت نع نع ةراي اعاارشك و 5

 ' هلغا ىلا فيلا لسنلا وه ِبْسكَلا تافي رعنلا و | ةدشو ليج كلا ةاهيتنإاو ١ ريغنم اهلكا ةهكافلا

 |ىهو . ةتراصعو نهدلا لفن بسكلإو . رض عفدوا عفن | رصِقو ظلغ ظلغو عباصالاو فنالا رسولك

 1١م1 7

 نت حل ل 2 2 تت 2



 برك يرك

 | ه 7و ا رادلإو ةبانلا :اراك + لع َبركشو وهلا قياعلا | نأ رك ق رطأو هانا «داروقلا
 ا :دض ضتنو داز < ءاركا هيشلا ىركأو ٠ راكموهن هرج | ناولؤني 0-5 غ ةلدع سيل ترا بّرضي

 ا هيبارعالا نبادشنإو  ةبقفغي نأ نق 3 ظنلت اهراشعن ا ىّتإو او تكساةلا

  ةضركب امض داز يذك 1ةيزكلاو ةوزكلاو وركل 5 او وْرْكلا + : كنم دشاوه نم

 ا دازب 'ةقثا ةدأر هءارو سيلف . ةقيقد وا هاجم ي ءا 1 قرك قاش * 0

 ||| ٠ ةرخا ةاشعلإو ٠ هلا ةاط يس رهس نالف ىركاو + نيقاسلا ةقيقذ و ا.نيعازذلا ةمضض يا ه [وركدرسإوأ
 أ. اهايا رجلا انادو ةباد ؟الفو ٠ ةلاطا تيدخلإو يواركج .ةنإورك نفنالاو جف هناا لولا نامل
 | اًيّركت لجرلا ىتركتو ٠ ةوركْلِإو وركْلإو وكلا مسالإو ءارلإو فاكلا - نإوركلا حابتصملايف لاقو .ناوريكو
 ١ اًيراكت اهاراكتو هارتكا اهي غو رادلا ةدم ىرتكإو "مان توص ُهلَو 0 نيلجرلا كاب

 ريكا وعم ع وا ججنل | نإ.ّركلا ريظلا تباتكيف ماح وبا: لاق ::نن
 | «داركلا ٍةوركلا + :ةتيزاك نم لضالا يفر دصموهو 4 هوك وه“ كاقياوتأ ىرابحلا نإوركلا 0
 أ ب ةادقلا 0 سعانلا م ْنايْركلا يف ماعتلا نا ىركق رطا ى رك قرطأ ديض اذاهلا

 ا رجارلا ل اق. يركن ئزمكلا] وادا يأ رأفت لكو هيثنم تزد كلا +ىرفلا
 ا اًررك اهدعب نوع |الأتسي ضوؤعو واولا تف دحورك اهلصإو ٠ ضرالاو ةيطلاك

 اًببصلإو ةلجكلا سراخا لاَ ءارلا ديدشعب كلا :لوقت:ةماعلاو .هاذا امع

 || لفرلا يف تبعي رجثتو غيث نم ريثكلإو . آي رك جا ج لصالا ىلع يورك روهشماو اهظفل ىلع رك ايلا
 0 درهاظ ر د ةدد ا ةتبن ىلع تبني بضخ ا ي يف دل دع ةيكلاو ”تابكو ئركوتز 257

 أرك ر ّدللا رجغلل يِركلا ةدحإو و ّيِركْلا كينان عيب ةطقن هطسو يف دحإو تس هياط نرئادبسا
 | نوراكللا ةلوه لت .٠ عوفر دلا يِركم ة هك ي راخيا ةركو ٠ داوس هيلا اهتم ةجراخلا ظوطخملا

 | نييراكللالو ركل لقنالو ٠ نيراكألا ىلا تهسذوا قالك كو ةرخجالاب طرلخلا فيثكلا هولا
 | قه تلق كفن للا يراككا كنضا اًذإو..ديدشتلاب ظعالا كلفلا نكلا ةركو هل لكلا كلفلا ا
 أ 000 اوظنالا يراكم هالوه لوقت عمجلا كلذكو ياكم سرك يفركذ سّوركلا 200 ٌ ١

 ارا ىلع يراكملا مسا نالا بلغي و» فلتخمري دقتلاو لوقت ةماعلإو ) قلع اواو كل اسعار 0
 ا أ ءاركلاو يراككلا ّيدابازو ريفلا ركذ دق تق اهلا اعبلاو آلا جر ١اب ةقروو ةناضغا هبشي تابن قرب( اركلا

 ا أمنا ليعاقمو ئرهوجا لاقو . ايلا باب يف ٌنعإوخإو برقا ةتّوقو ليخا ةدوكلا ىل )ا هناصغاو هقرو نول نأ.

 | لوقت كنال وإولا تاوذ نم وهو تلعاف نموه نوسينالا نم

 أ ليالا قم“ يوكو 1ك يا هَ 2و يِركلا ظعا| ٠ اديدش ادع (* يلاي ) ايرك ركب . لجرلا ىرك
 0 *يطبلا ربنلا نيللا صتخم يزف ايل هيما

 ْ ئداسلا نللا لدي يزّرطملا رمالكو .رفحلا فالخي رمل

 ا سرد يفر ركذ ىنايزكلا تقديرك ىدعلا يف اهعبلق اهيلجرب ةقنلا تركو ٠ فدارالا

 ضيفو رغص ابرك بركي لجرلا طتفس برك و ٠ عفترتل اهب رضو اهب بعل ةركلاب ةيعلاوا

 ْ | ولا + بلص رجتو بسكلا بز 00 كلا دب بيعوهوأ ٠ع يرقد نايركو ركون سن برك ىركي يم ىو

 أ
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 ورك كك

 ١ مرختلا وهو لمفلا نع عملا عم كرتلا بلطو 7 ناركهنص هج -

 || ةلعف لاقي .ردصم ةيهاركلا + ةهاركلاوهو هنو دب وا 0 |

 ا . ةهاركلا ُنِماَركلا + ىضرريغ نع يا قيهاركنع ةفيضو . نيللاب رمت | لك ةينرك لجرلا بن ظ
 ١ ازا تاركا ءاظمرب نإ لونك يلجب از اهم أ قر ار ئلينلا بفرك تنؤكلا » كل
 || ام مضلاب و ١ ةقئملاو دلبألا امرك هركلا + بسنت ! ةماعلا و زم ةنم خوفو ظيبتتلا» نم غضغاو لحأ ةنم

 ا هيلع كريغ كهركاام تل ابو بلع كسسفن تهركآ جم يف ركن ر ءاعطل عيجملا بينركلا + املا ع

 نياك :ةثشملا ”مهلاب و هاركالا تأ غلاب يقرا يكل # + هالل عرق نم/اعو ةماعلا دنع بينركلإو.عا

 ا
 ا

| 

 ١ يفيلعو . اًهاركا يا اًمْرَكةَتلِجفو ٠ ا ا أ

 | لاق. ني قل نايا لباعع كرك اعط وأبا ةزوس | ءاهيف قا تيرا تالا قم اًييركلا احل
 || ويف متفل اذ مضل |ب'مُْكْلا نم نارفلا يف ام لكجاجزلا نرق اهانعم ةين 0

 / و لاتلاكلع بيكا روس فال رثاج ١: ايل اب شايازكلا ف ةغل نونلاب سانركلا -ىفرك<

 | هديركلا هِرلاو ورم ي ءا'هركةيثو . كل هرك |فيسلاب «يثلإو + اهتطق فيناركلا تفنرك |
  «ىارلا عبجيلاو ةريتلا ملا ايوة عب مقل و 0 اا ككإ هيفا كلا هب هياط احلم 1. ةةملبق |
 َ هيركلا ثنّوِم ةهيِركلا ديمالا ودها كلاود هينركلا ةلخغأ | عذج يف هعطق دعب ىتبت ينل ١ فعسلا لوصا
 ىذو: ارك عالرانإو بيرم ف ةائلاو |برحلإو | نم يواضلا ةئْركلا ٠ +. فينارك ج ةفانركةدحاولا
 || ةتيركو .ٍءيش نع وبني ال ررراصلا فيسلا ةهيركلا د حا ا
 ا 100- هئاركي ةنم هك يتلا ةترداب نذل انفو مر نيدو تشات

 | ناسنا 4 ةعقوي لعف اعرشو ردصي ةاركوللا + + هركي ام ةيهاركو ةهاركو اهركو اه رك ةهركي <ي ثلا َه رك ا

 ا

 1 | يه هَ عم ةرابخا ديار تامر كرنب راح تاكو ا نع كن قرا كك هلل يي
 | تراك يتلو اينجل ا ركإ )ع ةلعقو . لعنلل ةَاَرك ركب رظنملاو رمالا ةركو ..ةوركم هي 51 وأ

 | قش يناةفوركم وذ لجرو .ءركب ام يل .ةهركي ةلج يشلا ةهوك”هركرف . عق هداك |
 اا ك1 رايح هيلع قرا كل 35 كت الدب هلع ركاز قه ك1 فلل ةببح ضيقن «يشلا هبلإو '
 ا | رشقللا ركذلا نمو لفاحلا عفترملارشلا نمو .اًضعب ةنيريال رما ىلعوا ةهزكي رم ىلع ةلمح اًنالفو .ارهق هيلع ا

 ظعانلا ةطراكر ةهوك زا رنكم كبطف موه اعرع وااعيطأ|

 5 اهرفح 2 كيرا اذا اهراكتمو مراكتو واركت 0 طقس | ا

 | ةبادلإو ٠ ارارم ٌهداعا رمالاو .رجشلاب اهإوط رثيلإو هّذع «يغلا هكر تيتو :رتطروفما
 اتي اهبجالو ءاقتنلا]|يف اهديب تطبخ وا تعرساا يا لوهجملا لع ةن الف تفر . اًيركشدجووأأ

 1 عيترألا اهيراضوت مناص كلاب ينقل وة رااهنطبا ةهاركلا هت نزلا "لع "“تهركأ يا ' هنن تيمعأ|
 ا |مارلاو : ارك اهب ناك ارك ىركت قاسلا تيركوا لعنلا نوك اعرش ثو . ةبلصلا ةظيلغلا ضرالإو ٠ .ردصمأ

 أىا نيقاسلا هي جث اًركلا + نيعار ذلا ةيضحت تناك كلذو لعفلا ن 5200-0-00

 قرطاو . 2 5 اركذو نيعارذلا منو امهّقد |بلط ةاضتقالا تافيزغنلا يقو .اًهوركم ىس لمفلا

 فلي اك ج4 ناب يرق ]نس اركأا يل انك( | ىهاو ون هنودب وأ باجيالا وهو كرتلا نع عنملا عم لعفلا

 ٠الما

 دش



 نرك. مرك
1 - 

 ا تسالخ را عندا انج ضلال 1117ج نق ؛ ىضرنل الإ( | ةفيتحا يضر نمل هيلا
 ةدكأو امرك هتيمست نغأ

 قيشملا مسالاب يملا يساناللا

 ١ ًالضف ةدعنص ةلعج ناب ةصخو ىلاعت هللا ايف
 ؛ناوكل لات ن نا لاق ةناكف لسمب سيل نم مركلاب 6

 ةابحل وا ةننجلاب نكلو ريركلا مساب ًالثم هوست الا
 مسالل ةوجهسملا اناف يا ريركلا امناف ةلوقو. الفاف

| 
 نم عونو (ةكرحم َرَكلا باوصلاو ١ زال ال

 يف دقني نراك* الح مْرَك تانب وا قناخلا يف ةغايضلا

 6 تا 0 اق ةماركلا مكاو ةيلهاحلا

 | قو دسم كلا, .ةياركو يار : و منو

 ناضرإو مرك ضرإو ٠ عيجإو دحاولل . مركيامّرك
 اذا يا. امرك ساير ل

 يا.كل انامْرَكو كل ىدكوانك لس يلا

 سارو ةنم ْصخا يو بعل ريزكلا ةمركلا + ةماركو
 لاقو .كرولا بلق يف رودت ةزوج ةناكريدتسملا ذل

 سرف ةفص يف

 ةمورك تطبنو هازبزع تّرمأ

 يقوم بلصو بار لفكولا

 كلكم اذك السر مرك يا . ةمْزرك لجرو

 مركلا لبق ٠ مركلا وذ مركلا +: ةماركو يا نيعةمركو'
 | لكن م قلطي دقو عننلا ريثكلا داوجلا لع قلطي دق

 | يف ديحيو ضرب ام ةفص ميركلا ليق اكونسحا ىلع ءيش

 لبس يا ميرك لوقو . دينكيا عركق زر لافي . هباب

 باتكو . هل اجو هتسح يف ضرم يا . مركهجوو .نيل

 . هدئاوفو وظافلا ةلازجو هيناعم يف ضرم يا . رك
 . عفانملا نم هب قلعت# ام هي ضرم يا رك تابنو

 ا
 ا

 ا
| 

 لاو تابلك لان عجب ام وق لكم مك

 فرو دلل انا ريزكلاو ار ركلا نم قعفمل

 أ ءامسالا نمو حوفصلا اضيا مركلإو مركب سيلفمذلا نم ريغ نم عونلا اذه نا لامر

 | ةذيصب ناوركلإو. مركأي هلونل دب يسرئاطو . ىنسحلا هاقحا متنا رّركلا نم

 ١ نماؤم سانلا ريخ ثييدحلا ةنمو ٠ داهيجلاو *جنا ىلا كراشي نا ينل لسلل ةريغ ةبمستل ا هذه ةولهؤتال ناب

 أد ريحب وأ اهيلعو زغي نيسرف نيب ةانعم وأ .نييركنيب ان

 اوذ ةيركلا# نان هوم يا نايركناوبإو٠ |ىيلع ينتسي ٌْ

 ىلاملا ئاركو٠ . ماركو تارك ج مركلا كم ور عصا ||
 ةحراج لكو ةفنا لجرلا ةيركو .اهرايخو اهسئافن |

 مركألا *نانيعلا ناتيركلاو .ديلاو نذال اكةفي رش ٍ

 رد تسال ريع جرا ليك ما
 قاسالا اهيل ندع علا ةدانإللو 1 5 '

 م 5 انس اكس ج مركيا ةمركمو مرخم لجرو

  0ا مركيل ةماركمو مركم لجرو» مّركلا لعف اهنا

 || ناافرح آيا ركذلل لعفم ىلع هيجي ملو ةياسكلا لاق
 ْ .نوعمو مركم اههيلع ساني ال ن اردن (ناتلكي

 ض|ت ف ةنوعمو ةمركم عج وه د هاكنلا لاقو

 تابنلل ةمركم 'نضرإو.. مالكا ةيبا نم سيل الم

 الاجرام ناتو . ةبيط ةعركيا . هارلا مشب
 نرصي دي يدا يهمركأ لحم ي٠ ءاسنلل ةمركم

 5 هنا ماّركم لجرو. ٌنهيجإو زا دنع تاركا
 . ءادنل اب صتخم وهو . قلخلا عساولا مركلا ُن امك

 نس ُنامآلم اي كلوق ضيقن وهو ٠ ن تو و

 ١ + هللا نهي تودو ما 2 ًارقو» مْوللا

 | .”يم ردصم 506 ماركا يا٠ ءارلا جنب عك ل
١ 

 ا | نتا ةيلاتلا جراوخلا نم

 .سانلل |١
 اس

| 

| 
1 

| 
!| 

| 
 ا
| 

| 

 در

 | 1 ذكو رفاك ةولصنا كرات اولاق لمعلا

 ا 7
 ]ا ةحيرك ةحركاحرك
 ١ ادع مهراثا يف دمر' 5

 زيبانغلا ةنم لمعي ريرحلا نم حسن وسَسْرَكلا

 مركلا يق: ةامركو ماركج الطعم ”ينعيا مركل جر
 ينبني ام ةدافاوه مركلاف . ضوع الب عفنلا لصوي نم

 ديب لاق ينمو دوعلا ركل - نرك
 ةبوبنظ اننلا ةلفاسكل عص
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 هلم لق م مك ص
 لخرلا مّركو . ةيف ة.اغف ريركلا يف ةرخأف يا. 6 0 220 .ةماعلا دك ول عيا

 "ديا مضي ) مرو ام 559 ةعاوو حركي |... نه ةحئارلا بيط تابن بكركلا |

 ةرؤول ٌدضو ةلوهسلاب صعإو ّرعو نإ عرا كلو نونلا دّدشت ةماعلإو لادلا ةدّدشم 3 ١

 +ابعرز اكرف كف اهلمدنالف ضراو. اغوعلا عا ةيبراوشل و روثلا ةقلخ 1ةفلخ ليفلا ةنج يف دنطاب 0 اويحأ

 .ةفكرش ةيجو.لا ميكو. ةهّزنو هع ةمركتو ركن ةمّرك دا> دحاو نرق هسار ىل عرفاحوذ ةنم م لظعأ هن ميلا

 1! كتتاةيركذ ةمراكوا“ 21100 هبال :١ نكرا فححأللا بد اغا يف انج لفسالا يلغى ألا

 | ل اقيو.ةمركىنعب اًنالفو.ماركد الواب ىا لجرلا مركإو .نرذلإورفاحلا نيب عج ةنا بجتأ ١ نمو هربظ ىلارئعتم وا

 ٠ يعابرلا يف درطي الّداش وهو يل ةمركآ ام بجتنل | يف تحت فقيو ةتخافلا حي ليق : نرفلا ديحو ىدسنوأ|
 .هلصاىلا مركب درب. امرْكَوي ناللها ةنافرعاشلا لوقو .اهريدهبةسنن بيطتو ةتخافلا شع !هيلع يتلا ةرجشلا|

 | ل ملكت رزاف كتر رورقف مركزي دلض اوال ١ خيااال يأ ةداز كرحالاة طار لعكسقو اذا

 راتخا نالف مركتسإو . هزنت ةنع مراكتو .ةزنت ةنعو قعمو اًنزو ةليدركل اك ةنكركلا ا
 كسركتسالثملا ةنمو . اًهرك اًتلع ثدحتسإو عاركلا تبسحلإو.. ارارم وا ىوخا دعب ةرم ةداعا ةركرك "|

 .هدأر ,؛رفظ نوب . ةعركت دجو يا. طيتراف . ةتفكرص بادن ا حاير و يي ١قو. دج

 5 ىوريو ٠ هب ٌنضف تمركتسا اضياةل لاقيو . اهب حاص ةحلاو# : مزهنإو كح دنالقركركوا|

 + اًيركهدجو وا اًيركةبلط «يثلا 0 . عم اهو .ةسبح اًنالفو .ةدرو ةعفد ةنعو . ةعنج ءيثلإو

 نظور رضي بايكلا + «ن ونار كج رك كلا ماركلا دك ءاملاو . اولا يف ىكرتريطلا ركركت*اهرادا جرلإوأ

 كة او هو هد اركلا هيلا هك لاك بمحل سأر اركركلا + دورت ءرما يف نرالفو . هايسم يف عجارت
 اف ةيدابلا ِ ةنع كاع ّىرهوجم ا لاق. لذنلا صر ةرب 0 روثلاو سيتلاو ريعبلا بسيضق 2اعو ا

 ا ذكلعفإو . ةزازع يأ ةم ارككيع هلو كود فيس نيدو د فلكر دصوا ريعبلا ردز أ

 | انو ان هلع ىللظللا! ك]ومنمإ هث١/علع بوم كلل رعقلا ديعب دا 0 *يركاركج سانلا |
 ا

 .ةمارككمركاو يا ةماركو ابحو متن لاقيو .ابوجو ظو عيفركد زوم كر ا

 0 ةداعلل قراخرما روبظ ةماّركلا تافيرعنلا فو * اهديق ةبادلإو ٠ هدكر < يلا نك

 روك الاخ 7 منا« ىوعدل نرافم ريغ .صخش لبق ىا ناتماوا هامالا ةتدلو نمو لوعفم مما سّكركملا
 ا طكردتسا نرك كب حئاصلا ليعلاو نامالاب اًورقمإ ١ الامإ/ هينا ءاذإَو فاما هماإو هيباةماوا ثلثا
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 | نم ةقرف ةيماركلا د5 0 كو هلا ىوعدب نك ندور ,كلعلاو نارنعزلا 8ك - 1 ظ

 ظ | ماككلا + م اًركن ب دوم هللا دبع يلا باعصا ةهيشملا| 277-52 ةهبشي وه ف ساروا لضاوهأ

 لئافلا ةيماركلا م اما 5و .هبيينتحملاو مرَحلا يا نيمو قززلا ثاكركلا

 أ | راكلاو.ثرهوج ةناو شرعلا ىلع ٌرفتسم ةدوبعم ناب 52010 يع 6 |

 دارت هيهات وكلا قطر |. ةساككلاو لوغاَرق اهتيكرت . ةظفاححلل ديلا نمأ|

 ةعارز نكميال ةننلم راجتا ويف طئاح اهطوحي ضرإو رجا غمصو ٌنَدكَدملا دنكركلا
 | لاثلو رك جمابلا باب يف ناتسبلا عجار . اهضرا ةيدرافا تالا اكل تاك 8|

 هلا يس الا د اق ةريلل نو 1 هم راك مركلا يس ةبلغ ارك ةمزكي ةمرك ظ



 كرك. عرك

 نسمع 7 37 الام ينسي 0 ىدعلا
 نها لفسلاب . اهئاوق ةبادلا 3 ءامكلمل مام ا ظ

 عمو دحاولل ناكلإو سفنلا هيندلإو سانلا سونلاو مهسلا يس هله 7-5 بسحا

 #«ةيراجا مالتغإو عوج لاجرو عَرَك لجر لافي ةرافكلا

 ربهلا نم براشلا عْيِرملا + يا . ةعيكةيراج دما وك حركي عركومنالاوا اف عك ظ
 أربذقم نم قيقدلا عّرخألا ك0 تبرأ ريغ نم هيعضوم نكرم هيب ةلوانتو هون ةقدع

 هديتك يا عاقل عركم سرفو ٠ نيقاسلا ءانالا اذه هب عركا لاقي. ءاناب الو فكم

 ع ءاللصلا ىل لا اميوؤر لخدتيفاوللا لبالا نم تاعيكمإو باصا يا .اعْرك هعّركف ةامرو . ءتيِسفَوا اًنيقت
 يسلب سرغ ام تاعّرككإو . اهقانعا نوستف | ا دعب عْركلا ةءاعلا تلمعتس 000 ةعارك

 ظ اهريغو ليغغلا :رالفو . عاركلا لكاب ازتجا اًعَمك عَركي لجرلا عركو
 ! ناتالا لوب رش اقر فكي “ ةريغو راجلا فرك ,ةليوط عرذالاو عراكالا سي راصوأ ةءارك كش

 ناتالا تفرك ليق امبرو .ةتلفخم بلقو ةسار عفر مث !١اهعّدتم قد قاسلإو 5 نالفو . ميسو 0

 ىنعمب ةريغو راجل فركا هب ةتفّركدتخ ةيممش اذن لكو | كيتا نم 0 اسديزو ير

 2 اح د تدسفا ةضيبلا تفركاو . فّرك |تهتشا لجرلا ىلا هارب .هب قصلف ب ببطب ب دا

 ا فْركلا داتعم يا |عركلا او اىباصا موفلا عركا 4 عاما كبحام 1

 أ. اوطلبخا روقلإو ٠ يلغلل تدبزا ردنلا تفرك ؛لدرلا 0 ةكءاديصلا انالفو. ٠ ملبا ئدرواف

 | دا 5 لل افركت * ابرك هريغو رعشلاو | * ةفارطا يا دعراكأ لع < املا َّىما ن3 ةولصلل ًاضوت

 اةرجشو ءيفزركلا نم ةعطقلا دف كلا + هيكل ١ اننركلا مما برش عراك ام نضئاخ لكك. ليصاعلا
 لشلا | . تاعراك ج عراكلا ثنوم ةءراكلا + برش

 ا 00 غرك | نع عاملا ا

 نالفو . دينملا ا سفرك هو ٠ سّرلا نم فيظولا ةلزنمب مدفلاورتبلا |
 اي لجرلا سفركت * هيلع قّيضف ةديةريعبلا | نم عاركلا سرافلاقو. كن ومورُ كفالة

 . لكؤت سنودقبل اكةلقب نيفيا + ضعي يف ةضعل ج جة.كرلا نودام ناسنالا نمو بعكلا: نود ام باودلا |

 5 لا .اليخد ةبسجإو يرهزالا لاق. ناعزكج ذتم ةرحملا نم مّدفتي ثفنإو ,غيراكشل ١

 يدل لاقي اهسفن ليخملا عيجي مسإو . ةفرط ءيش لكنمو |||
 5 5 كركلا رجالا كرما كرك !لما عاملا لبقو . هللا ليبس يف عاركلا سبحا |[
 أةيف 0 3 ةكركلا 3 8 يدكلا + هنموا لاقيو .اهرخآ وا هاو عركاو ٠ رمح او لاغبلاو | |

 50 + تاَكَركج ةدلوم اهريغورهزلا هامو قرعلا امال تباودلا عراكأب ايبشن عراكا سانلا نم ةلفسلل ||
 | دحفن "سل زنة ييزقي رئاط | لولا ىو ةيصلتللا اما طا 1و عراك .لفاسالا

 اًنايحا املا يواي معلا بلص ملا ليلق دوس تاعملا ديلا يف عارذلا نال اًعارذ بلطف عا كدبعلا طعا ||

 *يكاركج عئاب ةيعاركلا + * لجرلا هب عاركلا نم لضفاوهو

 ّ .ديلع قيضو هجعرا ايكركت بكرت ةيكرك هيكرك  |لفسلا نداخي نمو ةغلابلل لاعف عاّركلا + عراكالا
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 ضرك. 1

 نمو نعيرصالا ة فا نانا اهنا ررصقو شف فلا 0 0 1
 ال جات 1 نال طسسإو لها نويشركلا#+ ةديعبلا محرلا | عواطم ف.ركت + ةفسركلا اهيف عضو ةإودلإو .هيلعا
 زكي + دمت ذختا ىلا كلملا ديع ىلا 1 ةفاسركلا ضب ظل لامس ملص بك

 أب ظساوب اهتيمسو نيرصملاو لبجلا نيب ضرالا نم *: نطنلا تيل فايق ظو < تملا 4 داك
 0 دس ..ةللوعن ]هوجو نطقلا نم جين همي ركلا | * نامت ىلع اهتعرل نود ةقرأر . ةطنلا ةقفلزكلا
 | هب تاركا فني ةءدخ بهما يركض « نطنلاكوضايل ب ا هوسركلا

 ا كءاعط ةشدكلإو . شوركلا يف خي ” ينل | ةقيركتلا ةنطفلا» نطنلا ةفويبٌركلإو فوسركلا
 | .ريعبلا شركنم رخال أ | نم لمعي قرطاو مزا ةمسركلجرلا مسرك |
 0 ردطبل ١ نم ةرزب فنعت امةشّركلاو نيسلاو فاكلا | نا يو دا

| 

 ا

 | قلو مر ةيشوول اكةيشنولا بدضرك قرع : اهل يكص ( يدنفأ, تاع اهطبض ادكهوا|

 0 قهرالا ةفاشوولإو هش .ركلإوةفشركلا تغلي قفكلا قو باو دلا دلت فلغ|

 أ ةظياغلا راصلجرلاو . ضيقت امرك شرحي دلجلا ل 0

 اهب عمرك همك لاقي .هجولا ةَمثرَكْلا مشرك ةلقر بص لارا لاكي داع نم هلا

 ا هجولا عيفلا رولا لوقت ةماعلإو هيتاسراب ةشوكملا لمع*نالفو
 | تاب ب ا دا كلان ا دكا. ١ وفرع ليو قدرا طلمتاجك ا لعترلا شرك
 ا ةنراوملا تاولطضم نم يقو .يفايرسلا اًشرك تراص ةحضنالا تشركتسإو . اوعمجت رونلإوأ|

 ترمب .هقداصْرك هصركي طقالا رك ذحنلا ىنت شكلا نال تابنلا يدجلا عر اذا كلذوا

 هبة عجميشلا صرتكاو . صيركلا لك لجرلا صئك شارل + ارك ست لكأ اذاف_يدجلا لكاي ملامأ
 يضيمتنتلا عما كي تيئارطلا عيرثكي طقالا صيركلا لكو فلظلإو تحل يذل شركلإو شركلا+ ةّبيود |

 ٌْ تبللاب ضايحلا ين! نإو ةريخذلإو طقا ”لكأل جةنئوم عوبرلل نوكت دقو ناسنالل ةدمملةرجم رجس

 | طقألا طاخي يا صركي نإوظبقلا يف لكاس | ناتو طرأت )اعلا يل نلوم هام .شونرك ||
 دك ةلاقسوا لانا صركملا + طقالا هيف نفي عضوملاو رمل او جوزتو ٠ :اراتظو ايبص يا ةروثنم شركه لاقي ٍمدالوا

 ١ نبللا يمال اغدلؤ تك اذا اهنظيو ايفركذا ترشف ةثالخار الف
 ' ضاركلا جرخا اًضْرَمأ_ضْركي لجرلا ضرك  عجنا نم تاب ةعلتلا اًضيا شكلو سْريكلإو .هلا
 | + ضيّركلا لمع اًضارك* تن الفو . ةقأنلا محر نما منا يئا يتبيعو يشرك راصنالا ثيددحلا يفو .عتارملا|

 والا ةظنلم يد ام ال جاتخلا ضارركلا نال راغصلا دالوالا ةلزنمب ةفارلإو ةبحلا يف ينم نم

 | نضركا اهدحاو محرلا قلَحو ةنابق ام دع اهحر نم لجرلا لوقو . ريغصلا دلو ةبحم ىلع لوبجم ناسنالا
 11مل نم ال دسإر ال ساما لاقو عقدا (يشركف يا نشرك هيلا .تدنيؤاول ار ١١ ةقلك اذا ||

 * سونلا ىلعا يف ٍيفل١ ضْرْلا اًضيا ضاّركلإو | ليقف اهزيطنل اهشركيف اهلخدافةاش لصف الجر نافلصا
 داصلاب ضيركلا وهوا ظقالا نم ”ببرض ضيركلا ًاليبس هيلا تدجوولينعي كلذ ل اقف سارلا لخدا ل

 ةليبملا | ةامزكلا متل مقل رئادقلا فو فحانع ين واو علمنا

 ىلع ىلحو لاننلا ةَجإو ةضرك ل جرلا مرك 2 اهصمخا ىونسإو اهيحل رثكمدنلإو نطبلا ةمظعل ةدسعلا

 اللا

 أ



 ةر هولا .ل اقرا هديا لا امم الاو| ليصتت .«رلا + ادلشلاو م الا ير 0 _
 و ع | ةدحا. ةساوكلا نع ١ هوعججو 0 ةيافلا كج 0

 ا - 0 0 م ام
 000 تح نم رخصأ خوخ اك ارث 0 وكل زور

 ١ 535 ١ساوك عا نيواخ اعل +: ةزركج يك رعارلا جرخ 1 ركل لكك

 ا .لاقال# و 3 91 ةدي |لا ركملا دم طقالا زي كلا
 |رهغا ا ةمغلإو يسر او سرك + تاسوزكج ةيجرفا موكل * وع ةزرك

 0 ىلع دعت هريغو كح نك هاذا |وريرسلا 2 لكالا ربنكلا 5 . فنالاريضفلاو سلا

 أ تكلا نبا لاق ٠ تفيفختل ا. ادي دنفشل اي, يساكلاو| مزاركج ةديدشلا ةيلبلاو سأفلا ميركل

 || ا هدحاو 2 اك اع كو 25007 انءاك | ؛ يف ىلباك كمل نيل أ

 ١ معلا اضيا سركلإو ا كولم جات اًضيا 3 أ 1 نراك ؟جريبكا

 | كلا 7 ميلا قل ةيمحلا لها مهل اتيا ١١ متو لا بهذلاب عّضرم وهو سراف

 || ءازوجبلا حرك دا بزكو (هشرع يا ةسلا اسيركت هاببلا شرك نار 00
 ا الو هيلع قبلخ اموه عسركلا تايلكلا ينو . بكاوك | سر كم وهف هللا ةمدخل اهصصخ اهريغو ينإوالإو ةعيبلا

 | ليق ةنمو علا ةلصا ليق .دعانلا دعقم نع لضفي يس ةلخدا ةسركإو . ةينانوي ةينازصن . ةسككم يقاوا

 | ةساّركلا ليقو .ةساررك لع اهيف نوكي ينل ١ ةنيحصللا رعبلا نم دّيلت امل سكت اذ تراصقئانلإو» سلا
 يلا رشا لإ لهو ةروبكللا ككل اها بطحلا نالفر .اًسوكت زاصموفلا قموكتو لرد
 ةيفت دقو سورا + ضعب ىلاةيهاب' قصلا يذلا هيلع نيرو «نكادعتو ةساكلا ةلطو ظنك ا

 --ا

ّ 

ٌ 

||| 

 اذ دوسالاو . سانلا نم سارلا مظعلا واولا تايبا نسركلا 0 | يقود عكا

 | «لجر مسا سوركو. مقاومات نسارفلا مظعلا سيراكإو سراكآو ساركا ج ةعمتجت سانلا :نرم ا
 ||| ٠ ضرالا نم ةانقب سلا للعا يف فيكلا ساي كلا نايلطل ىبي ام اضيا سرك . ساركا عجج ناذهو | ا
 ||| سّرككا «دبلتملا رعبلإو لوبلل لل نانو هي و جورادلإو ماها تيب لثم 1

 | ةسركمل ةدالقلاو .مللارينكلا ريصتلا ةاملإو لوعتممسا ةضحب ديلتلا لوبلاورهلإو ( ماللاب سّكلا جوراضلا ْ
 ا | نيلوصنماهضي مت ظيخ يف ر زرخ اويل يالا ظني ناةسركملاو لاقي .اهوحنو مثؤلإو دئالتلا ساركا دحإوو ضعب لع

 ابكر زوما ابضح كيضاخ 5 نسر تاذو 0-0 تا ةدالق

 || داوملا ن هَ اكفلل <ىهاام ةعكلا تبهشإك جامل لاق . لضالا اضيا نسوا ضعب ىلا |

 له ا كي ا او نير الا اننع بهم اك كللللا دبع: نب ديلولا هع ا ٍْ

 ا ا 7 ع كذا سابعلا ابا'“تنأ ١

 ظ ال 1ك كر ا الف و: ةلبع ةعسرك عسرك د رولا مدقلا كلملا ندعم

 ظ زل زملا ملت ايما حول كلا واةكل كوالا ىلع بلاغلا يف يونحي بانكلا سارت

 دنع ةئانلا رصنغلا لي ىذلا دنزلا فرط عوكل ضو اوكا .ةساكركلا اه س ,راركج تاقرو نا

 || نم غسرلا يلب مافيا فرط يف مظعوا غسرلا يدان 1 تد اال هدم ٌنصخأ

 | . عيضارك ج نيالا زغ نيم زو هانم عقالتولا سال د اوكا سومافلا اقو ."تانكللإ

/ 

 ا



 3 راك
 | بحت يصعسم 222 0 1 0 ا 2222222222222 22 21 لحىلشلغشللاشهشهلسل22 25-2222251 5222 25ل[9“لؤلؤ؟*؟7! 2: س7 1

 م 15 هيب عجو لكلا واعمم امو ةييراق لقت
 أ جوفصيل الأ 4ف م ماطؤم دا 0 انكم كل ةيرتك || ابعج 0

 ْ كلو. 50 نع جل رازك ىطخ براقن يس ىشم ل ةليقو هقثوأ ءىشلاو

 ا اًريفق نوتسوهو رامحر اقوا ةتسو قارعلل لايكم لجْرلا 0 مب كر فلا ياو... ديقلاك

 ا كلا اميااكلا) ناكل جايدرا توغبرا ل ضبنتا "نش دركت# ةالجرو هابي تعج .لوهجلا لع

 ا غي ةلمحلا ىركلا + ةماعلا 7 ٍخ "07 ةيواعمو سيق ن اسودكلا» + ٍضعب ىلا ةض»ب عمتجأو ١|
 أ تارك جل اننلا يف ةلمحلاو 'ةكرملا وكلا +: لاغتلا | نم ةمظع ةعطق ةسودركلا +: ةلظنح نب كلل امانبا
 | ٠ ناتّرتلإو ناتركلا اهوث 0 هو تف دم كلا نيظع لكم ليلا |

 ةدكلاو .فلا 0 ةركلاوأ زولمللا سدؤكلا * وسال ا

| 
| 
 أ

 و
 + ةخل ! ابلل لاعف راك 40 0 هب ىلجت نفعلار ءبلأ ىلخ اخلا ||

 ا

|| 

 || ةحبو قيخملا /توككردضلا 00 ردصم ريركلا| بنج ىلع وا ريصفلا ودع ادع ةمدرك مدرك

 || .. لاغقلا في كلا عضوم ككل »+ رابغلا نم يرتعت ىل 0 حدركو نام م ناك يقل مع

 ذقن : كلل لص ! يا. كَم ”سرفو ٠ ر كلا كلا ا ماَّبعو مع مونلا مدركو ٠ دحإو بنج |

 بنل ركل ٠ - اكرم مي لكب لت ىلا ٠ كم عاجل. مهلا ريصنلا ردْركلا + :اعزف انع لجيل |

 أ اراد ةرح ميداركجريصنلا مودّركلا ْ

 الل نشيد[ روك دك ١ معلا زل دي كل مدع ١
| 

|| 

|| ١ 
 ا

 |! «نرولوقت ىراصنلاو : ىتنا لوبلا ل زل |و لاو“ 1 جو 20 5 1 ورا ْ

 1 زراكرمف ومو واسمدأب ظعو اززكزركي 3 انا 00 ن0 ىذدعتي الو ى ىدعتي ا

 ْ 17 3و6 زا راّركلا ةامعو ٠ زوراك 0-0 داع ثنا اووف ١ دك سرافلإو : :لخو هيلع فطعأ | |

 || دلت ةاهاتكتاو ةياتؤيلاب وسي كو .رفلإو كلل عصي داؤجلاو ٠ رايك لاعتلل | |
 1 ص ةوحغو هاا زّرك لونت دحافلا و نت إح لفعت اه دص كو 0 كعب هوت اداع ياراهللإو لبالا |

 ٍط قالا الكا ل ١ نع ا 2 لدا 1 اريركت ةررك#* ربركلا ةباصأ 11 و 2 رالف |

 وكوب ةييزر طف انيرك لوهيج الع يرايئااروك لاقي ٠ ب واىرخا دعب رم ةداعا 2 و اراك

 , نالف نعو . هبف ابتخاو هيلا رداب ةزراكم ناككلا ىلا ريرضلا ديعس و ١, لاقدساراركتلاوارككتف 52 ا

 | قيض زوكوا 5 روراقلا زاركلا# هَ هزجاع انالفو . بره لاقف لاعتو لامثت نيب قرفلا امورع ينال تلقا

 الرا تلو وكسر 0 لطلرلا | راوكلا هال علا لاهو تملا ربكلاب لامن

 ا ا نارك قاؤكلا + كارركج + هر ةماعلا مالكم اهو روحا ةنوؤملا تي 1

| 
 ا

] 

ْ 

 ا
 ]ا
| 

ٌ 

3 
 ا

 أانال 0 نوكي الو ٠ يعارلا 0 اد 0 روكلا# زاللإب ةرزلكلا لوعن مضعبو ٠

 ١ 0 قت ناكل اخ حاطنل اب لغتشي نرقالا ةرحاسلا لوقت . ديدان: ةزرخ م اطنكرسكلا ىلع ءانبل اب

 رّركلا 0 اير يف يازلا | ن إو يوسف قفا نا يروا هرم ايار ةنزكر اذكاي
 ىأ يزابلاو رنصلإو ةيبعلاو قذاحلإو ثييخلإو مثالا نضرخما يا قيل ملا يسرا
 57 هيلعإ ىلا رئاطو  ةَفيز: طقدتلا دمي !يقاذلا | رماع اا"ظيلغلا لبا وا”لغغل ا لع يدا

ٌ 

| 
| 
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 0 ' :سيسيشسللا

 ا اهلا جرخغ عشا وم اوم حام يا ناضل[ قلجاحل كلا هديا كك رككاد 90 عثو و لراك ٠

 مم دايعا ف ىراصنلا مالكن م اهالكو عباصالا ديس خشن © عاترأ 01 ا

 . ةقاس اهيزك ةختكي هفظإوف املا كاملا ةغ خّرك 0 مَ 21 : عت ك عجار ةماعلا

 | ةّيداوس . يراوبلا نم ةقشلا ةخاّركلا + خراكوهف ليوطلاو ةراجملا نم افصلا موتزحلا تل ظ

 ا ةفالأ 0 3 0 6 تموت نللا رولا * ضرأالا نم 2

 مك < ل ةديبعا مول عضوف ف ا 5 م هل يو انجتنر 0 لم |
 5 ا
 ند رمل نق كلذ ةيعاب اهنك ةناخركلا بخاص لصالا يف انيمراركلاة لم تزال كلذ ني

 ١ تاع | وبا ذكن وول وم يل لق نا موي 970
 هنزل دنا اماه 5 اهدا ةياذلا نيناركج بتكلا

 3 اعفادو ةدراط ةدر كم هداك ةعطق < قكلإ هلع ةتحا ا: ١-00 :زكي انالف ةعلإ كي |

 اان ئشلا كلا كحل ةديدركلا عج ذاكلا | ىنعب ةغلا ةثركا 1: ثراوكج ثراكو يم ةسلا

 | قاددزفلا )اف نورك الرا يلم 14 1316 اما ةترك لاقي ال يمعالا لاق. ةثركلا
 ا ةدوتع بن سميثلا اذا اكو ١ . ثراوكلاو بركلا ىلجت دقو ةلاق دق ةبثقر نأ ل
 ||| 00 لع نيينالا نيب ءانبرض قعال ا وب كابل كشك[! عطننا لبحلا ثركنإو

 سائلا نوم ليج ددكلإو أ اَركلا +ديلابي الو هب ابغيال يارمالا انط كيراكل |١
 | أيدل اًضيا دلو .نلو ةماعلإو . داركأ جا ثاكركلا * ةئاَرَك ةدحاولا فئاطلا لابجي ر ابكرجن

 ||| ةدّركةد>اولا عرازملا نه ٠ ياشلاوهو لصبلاهبشيام غنم ةازلكنبح لقب 32 ْ

 طءرتي ريصتلا ودع ادع ةحدرك لجرلا حدرك هل سور الام ةنمو . يطبنلا وهو روثلا يشي ام ةنمو | ا

 | بس حدركت + ةعرص انالفو . ركو تركل فم عرسبو .ثميٍكةرما +: ةثاركة دحاولا ةدئاملا تايكرصبب ىسوأ ١
 عسل ترم طتس لاقي ٠ خركتو رسب ودعا نصكلو عك اذار مالا تيك ةنالاقيو ٠ ةشراكيا |
 عيرسلا حاملا 00 جدارا ب حدركتفا غي ركلا + كارتو رثاك اثركتو ةريغو رعشلا ًاثرك : ١

 | ءاحدزكلا + بلصلا ليلا زوجلا حيل وا ةئنركلا * 20 ضيقو مارتملا عفن ملا باحلا | 1
 || مسا ةحدركلا + يثملا نم ةيبرضرصنلا ةسايقو دملاب هات اَركو هاثيرك كس د طولا جلا تلال ا
 || للملا حكما + وذلا ةيرس يا حالا نما ديل

 | رغاصتملا ةماعلاو ةرمخ مو دانت

 رنا :,» ةيظعل ١ ةعطقلا ةَديِدْرِكلا  ددركا جيكتوزبلا ع ك١ . اجرحدتم عفدنا هينلا جّركلوقث

 نم اهيناج نم اهلفسا ةيس ىثبي اموا ةَنلَجَو . ةبعلو سانلا نم ليج جْرْكلا +ج جركى عب خرتكاو
 ّ داّركو يداك .رهملا جلا هراصق ضخ كرس ةجِراَركلا + ةيسراف

| 

8 

 سيكل وازاجشالإو ةانبلا لث رايزكلا ظردركا جركل + تدخل ١ يملا + ةينسرافلاهدْكيرعم
 | تدر اكم م ةغاسارلا نع .ةسيك اذا ةجراَرَكلا



 - ميسم يبل ل لح حال

 م 2 ءاملا يرا اهثور م 000 1

 ل ل جابركلاب جيرك باّكلإو د رسما
 | توناح عاتم وأ توناحي ١ جلا جياركج ةيسراف ةبارحلإو ةيهادلا ةبامكلا» هيي كك فرك سركل

 37 ل ل ا الا نع سلا ]وق ىازمللا رم ظفم 0 ايا
 | |قدعو ,القاغنملاّدِملا ةحيركلاو اها ةعرص ةحرك دئازلا جيرط ىلع عج ةناكو : رح جررصي امأأ ا

 ا ةحدركلا نود ذخاي مغلإو نزحلا بْركْلا + ةلعفا لع عمجش ال ةلاف نال

 | هيف دج هودع يف ديرك اهوحن يا اهبْركوا ةثام لبا هذهو . بوركج سفنل | ْ
 أ اكمال كك ,ضارعلا ظالغلا فعسلا لوصا يرحل يردد

 ا
 |[ ل ا سقي رجلا 0 اهمال كلذب تينس لي ةيوكةدحإن] | اهعم عطقت يتلا |

 أ 0 ليقو .٠ ضيبالا نطفلا نم بوث ينال طن دي لدم وللا كاكا ير عطع نا اتبرك | ا
 لاو ٠ سبارك جةيسزافل اب ناب رك بيوم  ندخلا| يدعمو. . ريبكلا لبحما نعي الف < املا ليل يقارب دا

 و 7-5 يراصنالاب 3 0 اهلا عفرب برك يِدْمَم تاغل ثالث هيف ب

 ا
|| 

 |سكس لجر *؛ ةنم صخا يو ٠ ككا | ةسأب نيكل فرصيو فيضي برك ي دعم لوقي نم همهنمو فّرصإال أ

 ةعيتج يأ سارلا فرصيالو فيضي برك يلم لولا نم همهموب رك | ا

 | ةيشم ىثم نالفو .ةطبرو ةذخا < ينلانشبرك" اك كسلا ةفروم اهوا دع بك

 |' شيركت *_ هوو بوتوأل هك إق نيب عجذيزو ٠ .دينملا ةبّركلا لج نا تركي ٠ ناب نانا لاح لك |

 || جنت دلل تكل را فرك عووتتلاب دج نزحلا |

 | اهنابا ةئاوقو.ةعطق فيسلاب ءيشلاو.ةعرص ةعبرك | يا باركرادل اب ام# .هيركج تيل دوب سار ا
 ظ عمو ازو ْركلا كل قيركا 0 000 لزحا ||

 | ضاخ نالفو . نيطلا يف ىشم لجرلا ليرك | تافط ىدجا وا منم نوبّرقملاو اوا ةكئالملا ةداسأ||

 ا اد لا ةظلح ءيثل اب <يشلإو ٠ . ءاملا يف اههيناريع ٠ تييفورسلا دعب راظعلا هكئالملا |||

 لاو اج اوك امامنا ناجل | اظنلب تليصتسا .اًرو:بوركع مج ميورك | ا

 ا للاب اًبوسر ةرولمحب بورما بيرعلا» تم واسسراحوا ظفاحاماسمد 1
 || ١ لصقل نم تليرأو تليرغ دق اهننرسا كرد : قرارك يل عب يرك كدر

 || ج ةطنحما هب لب فاول قل ردنم لاابزكلا! ((:رعبتكلاو اني تغري يل | زابخا ةبشخو ضرالا|

 ادراك دود هل تعاين 005 بدارك الا ب بيث :اركج ةديدغلاةبها ةيبركلام بصقلا |

 |( ىف ءاج * نيفدتلا يف ةراخرو ردصم ةلبركلا ثيل لادا باركإب كلبك د صال

 |ةيلي بيت 0 4 رميا سس ا

 ةيتي كت ةفيطق لاقي فئاطنلا هيلا سني قارعلاب ةّدش يس توببلا بوبا ىلا اهب ب لبالا تابئملاوأ|
 ياس ط تنك ب كوك الل امري اهقمملا كزوكلاولا نيون 0

 |اعيرساردرم دتيشميف خركت# اه هج دركك عرصا غرك أ لك ةرثكأ نم قيابقلا: ىلإ. ةماقلا نعم يعل ةلممتتيمل|

 ا



 برك ا

 اجا نيفركللا ا ةفاضالاب 0 نم 0 ِبوُذَكلا ب 00 باكلاو ب بانك ف ظ

 ذكو بوت اذكل اقي كالا فطعاالو !اركتزتغ يف | ةبودّكَلإَ نبال 5 3 بذاك |
 ةنا مكاهتف لاق انو ععرصلا ددعلا ىلع اًسايق باوثا باّدكتلإو . بيذاكا ج ترذّدلا 550 *سفنلا |[

 ”ةئاما ع غرد اذك يدنع هل لئانلا لوقب رزلي ودكم 0-9 1-2 7" بذاكلا |

 متع انحا 0 3 اذك اذكملوقبو :٠ ةنالن ”هاز د كا ارز امنيا 5 بذاكم ج برذكلا | ا

 ا

0 1١ 

 نع قدحلا ١ لع دل 2 دحا اهزد اذكواذكهلوقبو ةفيعضلا

 ليست ال اها :اقماأ 0 0 8 يو رافل اب ا دم ىدألا حن 0١ ا

 كد كاشي 8 سلا انكار 56 نسخ ا 5 0

 دهجلا ين هب اطل افكر ذك اةوخر ةرا ناذكلا + +: ضرالا نم نادك ف اوراص ا
 ا 3 أ
 ||| الو اهرد تت م مهنا كفورخ نبا منو نم منهو ٠ ةناذ < ةدحاولا رو 2 تناك اهروردلاك |

 ةكلو حوم 33 قع اك اهرد اذك افك ةقلاعو هرياظل كلذك تن ا ةياصا نونا لعجي

 ها م يجتت ,ةلك اذكهليو «ليلقا نذكبقوّلادلا
 هماظتسإو ءيشلا ةديدشلا ةرمحلا ةَدَكَذَكْلا -نكذك

 8 9020 ةاعيجلا لادلاي ق ةنيدكلا ق قي ذكْلا مال ةزاشلا ذو ةبشنلا فاكم ةبكرم كلذك ا 5

 ْ |انالف ؟غلإو 6 1 20 :

 أ ةنمو. ةييضرديملا لع كيف .ةلتف لبحلاو .ةيلعدتشا | تستو نتواهدألا نم برظ,يذاكلا 11
 ابيلع 2 هقييضتو ودل ةبأدلا مارح برك |١ اهدحا# ىجوا ةنآلث لع اَذَك د رجخلالاو هت الا يطا

 لخا نيكولا انعا ١نالفو .ركديس ل بحل بَرَكلا هيبشتلا فاكا اهو امنلصا ىلع نيتيقاب نيتلك ن

 ا يسوع ضرالا نم بيركلا يف يي تزو 58 ارو ًالضاف انيز تيا كلوفكةير .اشالا انو |

 و ا و :اهيلقو اهراناايباركو ابرك ةيمو« نكس ل اتيههمصتلا اقف اهلع لك او ا

 اد الورق ا كوبر نول . ةباّركلا لكآ ةلك ن 7 نا يناغلاو .كشرع اذكهأ لمغلا ةروس يف |

 ”قظنط لجرلاو .. اهرقوا ةقانلإو .اهقافطنا برق لوفكددع ريغ نع اهب انكم نينلك نم ةبكرم ةدحإو ا
 | لعني داكىا ل عفي ؛ تبركو : زابخلا ةيشخل بيركلا لاقف ٌذِجو اذكو اذكن اكب اما مهضعبل ليق ةغللإ هل

 ||| نا نم اهربخ ديرجت رثكيو..ةب راخملا لاعفا نموهو ثيدحلا يف ءاج اكو . فرعا راضاب بضنف اًذاَجو ىلبا

 ا .اهرسكلقنو ءارلا خ اهيف روهشللاو . اهيةنارتقا ل قيو أ تلعف اذكو اذكموي ذتا ةمايفلا يوي دبل لاتقل

 01111 7“ ةدحإو ةلك نوكت نا ثلانلاو . اذكو اذك

 الرد :بيركلا ىتطتلطو ديوك لك رلجزلا | بيكرتلا وزن ل16 رياك ق فاوتف دلال

 ا ]جوادلا ايركاو ةبراق ةبراكمةبر اكو.بيركلا اهيلع ةن ةثالثيف اهفل اختو زيينتل ١ ىلا راقتفالاو ماهبالاو كالو
| 

_ 

 بّركتو . عرسا و ردس فو. هلم ةاقسلإو.بيركلا اهيلع اذك تضبق لوقت .ردصلا اط سيل اهنا اهدحا.رومأ

 ءوشاَبابي زكا يازكإت لجرلا برتك[..اًقتيلا ةاَركلا الف تطنلا يجتاز :اهونبنع نافاا ١ ار انك

 ا
 ١
 ظ

 (| ام

 ا 1



2 

 ديك ٠ تدك
 تس سس ممم وجر 2222222222 2 ا سس د ]|

 لكس واكيع دكرنس | الث داما ملح 5 نم تاكاعباصا تيكو نع |
 01 ل ا هك ةسفقن ل البال 0007 1

 كنسي كظشبيل يا :هجلا كبذكيل نا. نوكي دا د زاهد سبح( نإ 1 هانك ١
 ا الا هلع لي للا اك تياطح للقتو ,الفو . ةثدخا ا

 تا كلع بدك نائل وأ: 3 اك ىءزكلا ىلا لاو ملا ادنع لغم ءاذكا ئالا 2 ِ لآ

 ْ 00 ةلبق الل مداه .ففاك ريغ هنا ركك نا هدب نو لول ىدتتللاو زدءاطعا الق اًةرخّلت |

 ْ أ ةبنك لتي سلا ىلا يدعي دن دقي :!تونحلا | لا :رفحي نأ ةكيالف ةيدكلا غلب رفالاوءرهوج ١

 1 اذاف . عقاولا ف الخ لاتو نيتك, لفت اكاد بمحلا يا: ى ءدكاف ا ةلدكلا تداح 1 2 ا

 أاهر ىف دوو دص اذكر, نحاول وعنم لعرصتقا دش ذايلق طع عون مثلا ةروس كلا لد ا

 اريخأ لوهجلا ىلع لجرلا بذكو.ظافلالا بئارغنم اًيَدكت لحرلا ئدكتو, ٠ لذلنلا عطق,. يا. ىدكام |

 | مآ بنكلا لل غيينو ايذاك هله ةنيذك+ تذكلاب | ارهدلا :ةّيش_ةيداكلا/ره.لّوستو. ةيدكتلا ةنفاكتا ||

 ا الرف قرح طولا ةسنكأل لاق ىلا سومانلا فو ) بارت ىأ ماعط دا
 | تعجر مث تلاشف لغفلا اههرض ةقادلاو ٠ ةءاروةامإ هيف عيدي ثا ل كلا + ةشك ليش( عواوهذ ا ةبارغ ا

 |ارما «تعو ٠ بهذ ةقاتلا نب ريأو .٠ .ةنذكم يف 5 4 دل ا ال مال ا ٠تانيلا 4ب ا د

 ا اب ةنع در نالف نعو . مج اةدارا دق اةافضلاو رهالا ةّدِشو ةياكلا ةيدكلا + ةيانكلا ةاككلا
 | ا
 ام يااّييذكت بدك اذ لمحو ٠ ها 32 | ابانكو نيطلاو ةراخحا نيب تلضلا ا ءيتلإو ةليدقلا ةمظحلا |

١ 
 ا

 ظ ا
 امو هلع علا انك لف 2110 5 نيجحا ةطظ لاقو ىدكج لا ةظيلغلاب :لضتالاوا ا

 .ثبذكأمو لمح طوق نم راعتسم رأت امو فّقوت يضارالا رفح يأ : اعز ايلول ىدكلا كايح دامك | ا

 5 ,ّنَظ اةاةيناوجوب :نبج لاتنلا نعي. تّدكو ا لاقي هل ةحئار الا ىدلا كلنا نم ئدكلا 4 ةظيافلا |

 || اذا لاعتلا قدص 3 ا ةسئنب َنظلا علاذ اكدكن اقر 6 ع ماج يدك كم |

| 

ٍ 
| 
 ا

0 

| 

|| 

 ا

 | لف «ليضسكام 3 لوغي :ترعلا ضع. ”دجو هيف لأ يدرد هياع بارثلا قاقد او ١

 1 لاك اباتكوو ةيذاكما ةيذلاكو : ازييغ ال, قيفتلاب عوزدلا للا
 || نينو, بذكلا لع ةليخو اًيذاك افلا ةينكإو. تدك اانكو يذوب يوابذكوأهذكب ذكي لجرلا بدك ا
 أ دق لاقيو تكور دب اعل اناا نابريخ او ةباتكا ايو ذكي تاكو: باكو اجذ ا

 1 تكاهفنلائرب لكاس وهرزوب عتاد !نالف كك مل تب نابذبكو نايديكوأ 2
 .ةنأب فرتعا اهب 59 2 ب ككل. بانككلا مسالأو بِذكلا لق 0 1 301 ثايب ا

 كلا ناك يكتم نا ليقو .ِهب للا عم وهام فالذي ءيغلا نعزابخالاوه

 لع مضحي بذكاوبذاكتو ..بذاكةنا معز .اًنالفو للا نمي بنكلأ 17 دن ا لا هيف داوس
 يان ا يما داع | املا. كيك رمل ذس هي اهيل نفذ ل]وتكا سرا
 قذكلاو باتكلا# تكلا .تفاكلا اغيب جما ناكل | تلاه نلذقلا :اييررضب ةقليللب ةقجتكو :ثعمس ايخاامأ|
 اَذكلا + بذاكلا ن نارك .َبذَكلا نايذكلاو نكس 0 حفلا بن |
 ادؤسالاو ةؤنجحلا .ةليسم : ينايثكلاو بكيزذكك حان .دكلاراإلا تأ بكم 25 1 نك بدأ

 ارا



 رنا _-- ع ا ابن وهو دفا لصا جب قيتكم تلا لاقاوا اهرغو مها ارد هدا تم

 5 لوك لا هيلا |ةيقب ةماركلا * خعشل ا لجرلاو ربظا فيس ليعتست دقو مئاهيلا ةسطَع 2 تانك

 أ دوس دازجت مدكلاو اريح اوردصم ركل اهريغو ةطنملا يصح نم م عج ام سب كلا -

 أم لاو ةكلا ةَمْدَكْلا + ةمدك ةدحاولا سوذرلا رضخأ نلوم ساديف ردببلا ىلا لتني يل
 ١ 0 دب نكي مل ذأ ةمدكر جبل اي. اهل اني... ةزجالاو | ى! ايجي فو كيد اسك د دكو لل ١

 # ةظيلخلا ةجمنلا ةمركلاو .ةكرحلا ةمدكلاو ٠ مسوأ شدكو. ةدرطو ةقاسو ةهطقو اًذينع [ًهفد ةعفدو جر

 | «ظيلغلاديدشلا لجرلا, زلة قا .باصا هاطع ,ترالف نمو «بسكو حال هلايعلا
 0 نفل معلا 1 مْدكلا عضؤم حدك . بخ ش دكا 5200 يعمل ةماعلإو

 هدي ةشو ادب قطع انك ردك هودي دك ل ة«هئاطا اع تواالخ معلا عضال

 ||| نيرودلا نيب نرق يا ناَّقلا ن لا هع : تار يكمل شاكلا
 ءارتك اندلك نردكي ريغبلا نفهم نيكو ؛اةح ذلل ةبحاصو ٠ شي داكاو نشدك ج لمحل او بوكرلاب دل
 تاكا *هلوصا تيقبو ةعورف يعز ” نامل 6-5 دع 0 ىئئالاو .. شانك |
 ةما ةهتاملإ تملا فرس ليكم لطمر نتا دلكم ضدك ولوقي ًالعف ةنم تونبي مهؤو# ةماعلا الكا

 انكلا فرخ 2 ناّركلا د هيف ةنائكلا نيبا ام لاقي | شي دكلاكراص يا داوخلا
 اة .ارملإ هب ةطوت وارذخلل بوت ندكلاو نْدكلا| ليلذلا ةعدكلا دم ةعفد اعدك ةعدكي ةكانكا

 ايو .عاركلجو لرلإو ءاستلل بكرسو جدوملا *ةتنوص اهرفارحل عم بالا تفدكأ بفك.
 / كنت يلا نودكج هيف دو دي نواطا ماقم موقيف| ريغ نم همست توص وا لجرالا عقو توص كلا

 أ تاو . مللاو خلا يل. ةتذكلا وذ نوككلإو .ردكلإو ب
 يب وقلاو ملل او متلو رانسلا ةندكلا دب ةتزك | اياغرلا دهب ةموكحملل رات كواكلا ظل

 لو رش يا ٠ تدك كاذب يأ فيوم زودنا كالا ل هس طييزبألا

 نيك اقر احر اوراكل فا فانا ع١ . ضيا كيداكلاب
 ه0 هو 07-5 ا. كيلا يف طرف اكو ةدكلك ل را ةكذك

 أ ةقرغانلا ةمشو» ةرسكءيشلإو ٠ اكيدش اثاري |س ودا برض لقيصلإو . ينملا هي لقانت ”نرالف

 (طتنبو . ةمدك عب اي 2 : نالف لعو| * اًنيدش اًدرط هدرط اًنالفو دو . الج اذا فيسلا ىلع
 8 رججلب كلصو نادضصم دخلا | سكت يل ةثكتف| ةيكحوردصم ةدكدكلا +اتيدشدوط يرط 1
 كر ”تموص هدكلإو هدكلاو : ةودكجاتيدش ارث ربملص ءيش ىلع بّرضِإ ءيش توص

 رومغملا نودككلا + عابسلا ا رثكللا دك لا
 (يواو ) اود او [ودكو دكت رتل تدك - .' |اك دف ىلذاب ضع امدك ةمرلكيو ةماكي ةغلتكا
 ةعنم انك ينلإو .ةتتين تداس عرزلاو .اهنابن اطبا| ديصلاو .كيودك وهف ةديدحب هيقرتا وارالا رك
 |ليصنلاو ٠ صْع ىَدكىَدكي ظظعلاب يرو . ةعطقو| ريغ يس بلط يا ردكم ريغ يف ردكو نزل

 اةباصاق داو ةذخا ورجلإو . ةفوج دسفف نبللا برشا ' نكيتست مل ةمداكم شيشحا ءانلاا بما ول ا
 58 ىو 2 ا كراع لاعسو ال 2لىق نم مالا :م قثوتسأ لوهجلا لع ريسالا 51 1

 اندكح



2 5 
 ا 0 كد ى نتا كا را 4| لاقي ةرمتلا لابس ضو 6
 دحاوو» ضرالا هجولرشانلا ليسلا اضيا اردك الإو دج ردا لفسأ ىف هب أمو ةدغنلا ةدادحاا + د ا تاننبا

 ةيوسنم شحو ربي ردكالا تانبو . لاجل 5 2 يل اج نرالاكدبف هور ايوراعا كلا
 خد ضنارذلا يف ةلئتسم ردك اهنم 0 لل هاكر ءاطو ةظيلخلا ضرالاةدكلا» دتكلا
 الل تيل . ماو بألثخاو د ا ل اوكا ريثكلا ودك ين دتلا | لفصاىجي ]ها
 .انرعي ف دكا هل لافي الجر اهعل م ملا ديِدكلا دوج آيا هام لد ردو دك راند

 ا 00 ١ ست ةتيملا تناكوا ضراالا نم عسا|و دال ةلطلا و ذم اذا ةطو شيرجلا

 1 دك ىللا ةماهلا قيرطو لعاف منا ردكتلاو ةيدكلا 0 دال هود ككاو دطللا شالا
 لع تربظول كلنا اما ةيرجت ا هتمام نرم يريرحلا يدل عرج انفي كا برعلا بورح عدل نم

 ا دجوي ليل سهلا عمد يق ترذعلز دكدلا ىشيع ال اينرإو اعرقإ ئاتت 41 هم لك ايت

 || جوازيل ةليعتسا امو ةّقللا هما يتكيف شيلا زنيدكلا| يضر اتم طعما نكللب د عاد جيا خطك وود
 إ 0 رفاوحملاب ةقورطم 0

 أر 11 اك [سدك سدكت هللا كيمدك رن "2 9 رالكو زاكي هيغلاردك.

 | زجارلا لاق ركأو وهف 0 0 6

 نمدكت اياطللإو عفش ريطلا اي ةيؤدكلاو نوللا يف ةَرْدكَلا وا رايك ر كو ردكو !
 نسحأل مرضا ةناينولا |. ارركةلعج «يثلارثك# لكلا يف ردكلاو نيعلإو ءملا
 | 00 داجإو ىلا هزتحب نلت لبالا هنه لوقي كر ياناولا بعت

 سسحا يف فيعضتلا رهظإو اهتم رتولاب رطني ة دل كك لات نرد عع ىلا رتل ردحتو

 ' ةلعج ديصخلا, اسري لك كك ةرورضللا ٠ . ٌيضقنإو عرسا ريس ُثيس ر 0 : ةتشيعم ترّدكتوأ

 دلع ضعي اهضعب بكل وخل او..ضعب لعفضمباّمنك يشل يدكاو . ترئادت روج و . اويصنا موقلا ]كا
 أ انا سادكتو : د "1 ا «عرص كا ارينا 2 ةيراكلا# ةداكلاةر 11 دك عمار ان دكا

 ا
/ 

| 

 ا

 كدنخ < :لث نوب ام بصنو هيبكتم ككحو هيشم يف 2 دك اح ردكلا 3ك ك1 قدقرلا

 امو لعاف مسا سوناكلا+ لقمان اكىث ثم سرفلإو.. يشملا !رداحلا ةباشلا هلرلا ديدقتي ردكلا + و

 نس ديعتلإو اهريغو نساطعلإو كلانا نم أ! كربلا هلل ردكالا كنوع ءاردكلا 5

 ا معاشتي : ادب معاشتب و كفلخ نغم يذداوهو ءابظلا ظ . ردكالا نوف ردصم 5211 + عدالا 0 بسني

| 

| 
0 ْ 

 ايف ساشلاكزابلا يف نناَدْدلاآِْ+ سداوكج حرابلاب | روحنو بلحك نم هالع اما ةبيط: ضونملاّنم ةَرككْلإو |
 ل سيك امو .. انا نتانلا يف لمعتست_ دقو سانلا| ردكا ترم ةرانملاو ةمضحنا 1 ةعالفلإو قبقرلا باتل وا
 ىءادكلا+ ضعب ا دك ام ةنادكلا+ تلا + ئز .نكلا 1 دك عررلا 3 ةدوصحلا ةضيتلاو 1

 | سدكلا + سيدانكج عونا دوصحلا يل معلا اصر نادال رقع اطقلا يق حو قيقرلا باححلا |
 سيد اذاف مس نم عمبياموه و 1 سآكلا وجم تنارختالا ن ناي ىلا ١ قيانملا ردخ رويطلا]
 ا ريفلا# قدكلاب نلتقو .ةيعلاوف قدوا *رد مك اىبناكم يف اركذو طاطغلاو
 كولا هاب ذك سدكلا ليقود نحو هلال | ف اضل عب نيكت يقرب فم قو عتب بلح تكلا

 مالكم



 ددك

1 

 ا ةءاكاتكي 0-0 0 2« روق فن 336 لكلا
 لا [دكو . ةتبن اضباف ضطخلا وا ضزالا يف ةدّبلف' جاعنلا نمو لقت ) تاو ةلومكم |متاكيتل ا ىلا

 2 0 بارغلا 0 نضرالا غرزلا ىلةشزم لالا
 اذ د قير رصف لنإلاو و فاذا 3+ ناك زانضأ هنرمالط توغل زامل ةنسخ ةدرو أل اس ةبشع

 | يلا ةتواكضر آد ضرالا 1 ا 39 1 ءامتلل مسأو نيعلل ىا 1 لي -و هكا هللا

 / 0 فدعا طلبا“ 5 للك جلع لل :ءانللا 5 56

 ظ ل و لك جاو لك نبع لاقن: دارا ةكيكلا و لاركلا
 ||| .:كاذحالا 0 ا ( نيف ةغل ل انلإو) طننلا ليلا. انلئاضا ل يملا نالوا لالا

١ 

 [|! 0 - رك مدي هش مع ا , :3 ةب دك ةدحاولا | 32 ودل ا 06 ا كب لت ن نارطنلاو ا

 ||| قلقا طق نارك 00 .عاَتبلانلا يراضا لكل ١ وذ لوك دن ارنب يدش رج ل لل ا ا 0 د
 أ ةودكللا #: ةبدكلا دي كل 4 د نقتل كةضارغا عارذلا يح يا لك ج هالك ىقنالا ناي

 ا 7 2-2 هللا قرع للك الو ٠ ةايمحا قرع 2 ١
35 3 

 دكب لغزلا جتك.” | ناطع نالاكللإو ب لفكت لود
 1 هع 0 كل

 ا ناكرواا اظع اهوا عارذلا تن :نطاب يلب اهف ن ناصخا#

 | م ات 0 يا لوا ل ري لل نير
 | د ل . اهداوس نم الكت تام ةلككت هناك ى ا
 ودا 000 لخفلاا :ةلي ا: نتكوعلاب اج اناشلاوو زك

 | كانو: تكول ايعلو ٠ ةدشفاوا ةنيشإ اهب لهعو اا ذخا يا .نجرلا :لوكخت < ةرولوفر للف كل
 ١| مكتو :ةحدكى عببةنججو حتك# ةرمش جي خدم, ديزي لكلا ب ىصلي يتلا يف ةلككلا عار :ةلاكا
 ا يتلا نا 0 0 06 0 ةاحقردلا هم
 ا ا ا دول ا لك 1 ا

 اذ 1 2 20 لك +! تقلا اوصل قلو هيا نينا يا[

 لئلا ا لا تا ل 5 !اوأ ا ٠
 1 تيكل لاق 1 دقاال دف 0

 ا ب دنع” كد درا ملفا تبدغا عتب يك يو * جسد امغ اي يك ون
 اًضالابد مدذكا مل مناف تجتو 0 نّونتو اههف هاخملا دّدشتو اهرل ؟و اهبيق فا فاكلا

 ظ
ُ 

 0 2 [ةتف اينلط ان الق 00 ١! دكو رادقلا دنعو 2 يش كوانت نع ضارب الب 1

 |مهونادإ ذما#لا يق :نوكي ةلوب ةعزن زن هيغلإوأ يق عا '

 | لجلا ةكارلا انيذك ننان ةةظظ هوز 4 2 فاست لقا زمالك
 اًنالق دعك ل2 كش اًداندكا دنكاو اًمانك ةعضوم نع 2100 1 1

3 | 
 ||| ةباَضاو 4 14 ددكتو .دكلا ةنم بلط يلاولا ذهتعم ةشايسلا باهرا دنع ةيحاكلا كيك

 هاك نس تلك تلفاكس. د١ .جاوكج تافلب ةيهاكلا , لوتي مضعبو : :وس ماكو |

 اف م1 4



 لكن كك

 ىهف .لكل! ايف نسج ةلك ابك نينا ل 2 اكله اقم نكن شابت كلا2 نك ا
 || ٠ .هينيع ف لخ كلا ا لجراإو 11 لكاك د ةجد رون قرا هك السا نكي ١ اهيلءدضتيو طل |

 ١ تالا مفإو فانخملا فذ ل جرلا نيعلتكل تالإو | لجيو مرح ةقيرول ةبطرلا ناصغالاو بصتلا نم |
 ١ ين رع ا ع 5 كف. ىنحملا م .غل ةءاتمويلا| رود اهيقزجا||

 ندع وس اك را ىَرالا نيالا نم لالفلإو عمجلا "تارا ٌويْكلا -ونك 1

 | 1 :اةعملا 47 .رصن ا ل ؟ عنم بأب | ةرجخ |[ وح . 7 . قكج ن اق يالا ةانكلاو 0 اذن ةاطقاأو ا

 ا انقر .مهتباصا مونلا نونسلإو ةامع حشا اعلإوأ ٠ هيك هلطا دري ةموَح هاب دم اربي غلاك |
 520 يلا لكدب لكتاذ تناك لك لكك ب ىبصلا ذخا: ةبعل قو عل طفلان
 َ 07000 لاقي ةغلابللو دش لك 1-1 5 رديف ةقر 35 ا

 ١ واو تم كاد ل اذكاو تلهتكاو ةاكاطسا بال ةنبعل "ةجع ل َِ أ

| 

 أ نالف لحتكاو : هام دعشا ماعلا لكان كان نزيل 7*2 5777 ١

 ا
 ا

| 
 ١ لاك لكل اكنيتيعلا يف ل لل ةقمإو ءاهنن | نان ل3 ةبحاكران لاقي اهب 0 ملا رانلاو | وكاشل تلوت_تاحن يلا د 5 3 ٍةّدع يف عقو ها لاقي :ننكلا ةيخاكلا 5

 | دقالا ل اكل +١ م ميسا م مدل ريداإو ةَبكةدساولا عرضلإو |
 ا 1 يلع زكاة رمال انمللل ةزرخوأ ناقل كف ل ا

 || نك ل اذا لك تخش ل افرو:: هانت سا ةعوتس| .ةنم ءيديب هل فرغ اًنكستكت لاما نمل تك ||
 إ ! ا

 ا لدنج نب ةمالس لاق .ثريغ ءامملا يفا ةنطب ظع ةلخك دمك |
 ١ موني 22 - ل روقأ ٠ م فرع لاقد يلا ذآ 4 ١

 | هينوضرق لك( ىوامو كءرضلا ىوأم جحا مك ضئارغلا اعاش يف تازن ةارما ةمك فاو ْ

 | رارع 0 ماتم ترسو ..ريقفلا انبه بوذخرتل 1" تامزملا |
 6 0 ا

 1| بأي ور يَسْعَت لنور ةنوكرشألاب . نصحت اً صتكي هلجرب صتخ
 ْ يلا 7 هناا هاك ثلا ةنسلا عنو ال ىغرالا يف ّرم ميلظلاو .ةرئد االف ى إبلاو |

 | ا | يف عضوأم 0-00 لاما لكلا .نيعللوا' ماكل "< سر َردف ةشرد اًصكوه مك ا م ا

 ادمن
0 

 ا
 ١
 ظ

 3 0 5 ال مسا ة 5 5 4 قش نيعلا توم ةصد اكاإ 2 ءاوترب براذلاو عاف ا

 اكرمك ديوس دو يأ ! يحلل لجز | يا ا اكل الطإو ٠ ب ْح ا

1 

 إ
 0 2 نال . تورزا:الا راقد 0 لا ثتاذو ردصم ص مل ا د

 00 لكلا ةلكشمو 17045 لاني لكن الفل ى فو | : ا

 ا

 ا

| 
| 
 إ

 ىارؤن دعب ليضتتلال اعفا يق عقو عضوم لكي اغلا طخاكو ف طحت يف ةحي طفدنل مع 210 ماعلا 1 ا

 ١ را بعاباو هيسفن لع ًالضفم ايبنجا «عوقرم ناك يبا 00 20 ةماعلاو . كاضعالا فو ةاينع ْ ا

 نيع يف ةنم لكل ا دنيع هي نسخا الجر تيار اهون لخاد ىلا هانث' يا هن هلاذخرْخوم

 :ةلودكم يا لَك نيعو“ كلل ذب ثعيمس انه نمؤ“» جن ةقانلاوأ ةمرظا ز 3 كلا يك
3 5 

 : دوست ناواةنلخ داوم دوس "د تسانع واط: : نالللاو هز هزي يا لوقت“ ًلفف ةنم ين 0 ةماعلإو . ,.ةنسلا |

 م 1 0



 0 رض يس ل عك
 1 عتكامتتل ر 0 بالا 7-2200 ملساف جيلا نأ

 | . بكَلإ ةيضضلا هازال ارا ِبَحَْكْلا - بعنك ادم كر ركاب رف ةرثكلا »+ ةنمأ||

 ديد ير يف هركذ مدقت نبيفيرصتلا دنع ةرثكلا |عمجو ٠ .ةلتلا

 رغل]نكَلا ةيفضلا ةآرلا م مندل  مهتك | ريفكلاجر ل ليلقلا ضقت ركل *< ملا باب

 دهنلا وا| يفو .تاريثكو 0 كان الاسنو "ب ةريثكو

 نيل دكوا هلع ةفاتك ف نكي ىلا تكا < لكياليلتال لام لع نان ردكتح نسال
 1 هم فنكأو ٠ اًنينَك ةلعج ةنئك# ةقينكوم | امعدارا لباهتم دحإو 1 !؛.دحاولا ليال

 0 5 .. هتكارتئونلا تكتاكتر :ىدمإو | قاطم ل وكحا] لكروت 00

 2 ١ 0 هدجو <يخلا رالفو .ظلغا فاو دخلا نع ضوعاوأ ةرثكلا يف ةغلابلل ةديزمامو |

 / ب عاجلا نيكل + ف ط ل بلطا ٠ ةفاطللا ٌدض + ةدعبركدي يذلا لعفلا هيفلماعلاو ديكاتلا تدئافوا 1
 باعلاو 0 |١ هب 5-0-5-5 .ةفانكلا وذ ىتكتلا نايات ةممملا د

 || تيك هب لق تاب تيكركم ل ها لجزاإو .رينكلا رثكلا+ ناني ن1

 ْ ةرشاعملا ظيلغ ليقت يأ تفك لر لاقيوا كضلاووف عةرابعوهو.ليضنتما 7
 0 كلا + ةنك ةتيحل تناك ل جرلا تحتك .ةطاحالا ىلع فود ؛ ال عينج وا ةيرثكألاب مكشلوأ
 | «ككتكلاويفب لاقي.ةراجاتاتفو بارتلا | فتكلا, | رنكم :لجرو ةياهلا طال 7 لبتلسغلا

 ١ بارتلاب ةبعلر صنل اب ىث 7 او قكتكلا| ٠ مالكلا رينكي ا ريزكمو راثكو هلجرو ٠ ٍلاموذ يأ

 ةربصلا لثكلا + ةعج الك ةلثك <يقلا لثتك اذاويلع *ونكم رالف لاقيو لوف ملا ْ
 0 14 _ ماعطلا نم هوفشمو دومثم لثم قونحلا هيلع ثزثكو ةلنع أم دفن
 || .ةرسكف هيف فةلخدا اَمْثَك ةكيووحنوءاننلا كلا فوفضموأ

 / نعوا ةعج ءيشلإو . ةضنقا ننال ٠ 00 ةةنانكوأ| . ةثروفخو ةسد الع انك عنك نبللا عنك ١

 || اندو ةطب مل محم ع اذنك مك مكو مثكو . ةفرص رمالا| تخرتسا وا اهنوطب تخرت. ١. عونك م مهلإو لبالاوأ
 ا ةيرقلا مكاو .ةطلاخو ةبراق ةئاحم ةثاك# طبإو | يتحابمدرثكوا كرا اعوتكو كنا . تطلق
 | مكتو.٠ نر ا « يراد و امام 3571 0 ا باقات

 ا ةامك 2 ن زح مثكنإو ١ ىراوتو قلو رجعو فقوت |. ةالعارب حرجاو ٠ع ع نعم م :غلأو لبالاو نبللا عنك |

 ا ظيلغ يا ةماك (ةأمح باوصلا وا )| رديلإو .امابن مخ ضرالاو ٠ . كلا هلع امنيا نيللاو
 .هريغ و بارش نم سارا رمل مقل * يم كن ع يأ تلاط وا ةعفد تجرخ نالف ةيكلو . اهديزب تمر

 جويل عساولا متكَا * ةظيلغ يا . ةَمكةامكو| ةثلو ةفشدمس دل ع هم تزفكو
 يون فلكل نم لاو اولا قيرطلإو ناسا ةثلتمم يا .ةعئاب ةعئاكتفشو ٠ عتكتاذ ياةمئاك ؤ

 | نيرشعو ىدحا نباوهو ةرصيلا ءاضق وت مثكا نب. .ايلعلا ةفئارفاظط تداول يا
 || هل لاقق وتسرغصل ل نا خويشلا ضعب داراف ةنسا امو ةحافطلا نم ردقلا يجرت ام ةَمنَكلاو اضيا ةَمْثكلإو

 | ام ديسا نب باتعا نم وغم لاقف ىشانلا سمك ل لجر * نيطلاةّستكلإو . ةرودخلإو مس دلا نم نيللا ىل 5

 ةيحلاف اهءاضق و ةكم ةراما هللا لوسر لَو ىأ 0 يأ | ةعيكم ةأرمأو 4 | هتفشب ب عا



 ا. قكووا نع كغ نو مج هي د 5 طماع 7 بناكلا + ف ||
 أف ويسلاباوغ < ,.اهيبرئشت صحاب ثكتر.ةغلابلل د داع 00000 لبجأ|
 | ٠ ١ كي اطيح انا وا اوحناكت .ىصحلا قاقد امر حال. ||
 ةيفكة حل هب اهثك يا ةيغلل * دوا لجر - 0 | . عبناكلا 1501:نم يملا: تراك |

 ا 2

 ساو نم ماطح يا. ٠١ نيرد نم ةيحلاو ٠ قالا 5 | “| سرفلا -كترح .بناكلا | ثلووم ةيئاكلا |

 .هينلارثكو ةرثكلا ىف ؛لغارثك ةرثكيذت 1 اج رهظلا للعاو ا كسرافلا كن 6 تي ةمّم |

 أرباكو راثكو يو دكر .ّلق فالخ ربك :كي | يل .وباتكب ير ام لاقي . هيشلا باَتكلا # ب
 طوق اهنمو . ةعسلا نع ةرابع ةرثكلا لو تنك 2 كلا هل كيكلرم . هريغور يي

 اةيلاخ ةزداكك ةرغاكو ٠ اًردكةلعج ةراك#يريتكلا قرثكاا +يهاتل اي باكل اكءشير الو ةل لصنالو 522 ا

 اطاله [دالو ١ كجلاو لاما ةشكب خافوا رفكلا قأ كقكنعو بنتك نس هامر لاقي ٠ يلا بتكللا

 لاشك 00 اع تاجا نازل ليلقلا | ةيكلا + بارتلا ءابَكلا د + كو برق 5 نم يأ
 أديزو .عل الإ لغلا) . يكب قا:زالفو .اًرينكةل جا اهلموا4 ءانالا يف قبت ةعرجلا لقف وا نيللإو ءاللا

 الخ 00 انلا لوقو.ةلامرغكا لكو هريغو بارشو رماعط نم ةفئاطلاو اب ا

 | نا لمتجيو نييفوكلا به ذم ىلع ةدئاز ْنِم نوكت نا ندب ضرالا نم هيل الب ا نوكي « نأ دعب عمت
 | لوشللاو تداولا ايسفادل ص ناقل وكم | وجب وحم لرلا نس لفل نيكل عب تكك جان انما ٠

 أ :ةهبشا ام كل ذكو لكآلا نم لعنلا ترثكارب دنغلإو ةبنكأ جوبق ةحاف.ناكم يف دونك للا كيدكتا نايل |

 |ةسرفكا ياورتخ لاهو .ةرثكلا فكم نالرتكتو 2 نك تكي
 اورغكموتلا رتاكبو . :تزدكا للكلاب هي( ينط, | يللا تفك قلتو كه كي رشا هك خل
 ادعوا آر ءىغلا ركتسإو . ةرثكلا !يفاولاتوأ 0 تقول رار 5م ااا رمش عيتجأ |

 رك قوبل قمرا يداك نم ما اةالع تك | كح ؟<ب هيثلا ْثَكو ٠ ةغل لع باب ن نفل نكي
 ذدع لافي رم كلا رث كلا ++ ةنمريفكلا مع ليلا مك + ب ىرو هوس كو . نيغو ظلغ ضيا |
 ْ دعما لب اق“ لاك زفات عسسل ان كراكلا دب 5 هنن كراك انانكل |
 ظ ىصتحح مهنم رثكأل اب تسلو 7 ارتلا ةرثكلا "ضرالا ها ادكلا د ديصحملا ن

 راكحلا ةرعلا ماو ةيحل وذ ماي ولا كييكلا 0

 ردا ضبا راتكلإو ٠ تاعاملا راّتْكلاو راتكلا| +: ةنوثك تاذ يا . دك ٌةيحل# :ثاتيح ج نك ||
 ىا للا راجرتكلإو تيا رتل . رنكلا رْثكْلل|ةب ملل | ريتك جرو .بمتقلا طيخ نمرئانتي ام تكلا |

 5035 الملا ضر كلا راكلإو اهلطأ جدتك ةيلو نك ةمبحل تناكنم تك يا هك |
 ا.ةرثكأو ءيفلا ظسم اضيارثكلإو .رثكلإو ٌلفلا لع هت 0
 ةعيبر نم لجرل ورمتوبا دفناو هل ىا ويكي ام ةنم لكا امك جن ا

 مالغ يلا نردل دعت مو هيلع جيرلاو . ففكا فلك ا عا 6 1

 ]زل تن 1 لدم كرنك ماتو سيديا هس ئدرتاك |: جك لعن اش ام فخلال ام! نمنالفو .ةتنن تداردلا
4 



 بنك ناك ,

10 
 || نتكي ةنال كلذب يم 0 ديردات 1 0 راك ينو + ناش نبللا 5

 ا ةنم ىثعالا فذ>ور 7-5 اسفشم اا انا دود ن ما ةديغللا رماتكو.: "0 امال نيحالنلا 0 1

 د لانف ةرورضلل فلالا نالفو.ناكيف غلابو ةكسو ةافخا <يقلا م8 :ارضبقل 0
 ىربقلا تاياببلا هازل وه 1( .. ةمعال ا ةمئاكو . هك ىو ثيادحلا |

 نئكلا نييو ريرجما نيب ب | .مثكعواطم ديلا مكنإو.« اهتيب هانكشمي ديلا اناكلو
 :زاتكلاوب..ةفيز وا هاما هافغو بلل ١ اضيا(ةزاتلاو اةلاس ديب ةكعيإ.“ ٌرذصا دينلإو ..ةمك<يشلا متنكإو | 1
 نداكلا اهبيلي نميقلا ةنوتكلا+ ةغانيل هارهج ةمؤرد | يتا'عاك مو: !نراخلاو لعاف منا احلا وأ 0ك “2
 ٍخ |ةيدلاب تاويل اء :ةناخدلا زحل كلا 7 ةيئايرع 5 + اهنبن يف عدضاال يأ ٠ ماكس وقو ٠ هريزتكمل ا

 أو .خولأو د ودل الصارم تارتو جزللاو نامثكلا» ماكس وق لثم ةقاكس وقو.ماكلا دال

 اع ءا . نيك دلاقسو ١ حدتلا نيكلإو اذاالصإو:ةنولىتبيف رعشلاوب بضم وعامر ظلت تسمن
 انتر نيطاذم 1 , جيرلا ةمرط رج ةتسكلا | تا اببلل نامكلا َك -- :ةباتكلل ايم ةنم ناكل ل ١
 || بكا + ولظتما كرات( ةقواو) اتكاوبك انك الاي ل |ةيبطلا بطك شو ل |
 ||| و دع ىل 0 ددتكرشو قوق دم هب بتفخي سالا قروك ةقروأ ١

 ١ اذيغ 3 !() 0000000- 2 هد ةنمرصتعي كِقَو جفن اذا دوسيو لفلفلا |

 (|(| ل 2#

 ا .لوع رج وع هشضلنن هنأب 0 00 5 ةتعجارامو.ق را ةببكلا#يدارفلا هب ا

 | مالافطو“ ءا11 قو عضترا انك انكي نبللا انك ماك 2 . ْمَكلا نمسا . هي ثلا ةانحاةمكلاوأ|
 | ذخا ديلا ”نالنو ٠ يلالل تديزا ريل وتحت نم اهبن ذب لوشن ال مونكةقانو .رملا ماك وكلا نسل
 |ىا علظ كبنلإو .”نيللا تار لعام لكاو . اهديز| ٠ تر اذا وغزتالو اهلمح 5 الو حاقللا دنع

 ا ا( هنيلان لانو اةتيرشك ايكو تالوأ ا يا موتك سلا
 ا . لكلا يف كوب ةئكت انكدي تتد لئالابر ايم فلو يد 0 يعن ف عدصال يا مكاروق#ت# | /

 || دكا ةيحل ١ تانكأ 3و ع نبللا ةانك ”لكأ انك ثالفو ةةووق م +وعرياال, ى 53 تنك لجو ٠ 2 2 يأ |

 | ىا مسدلا نمهالع امة: ًاثكو نيللا .ةانكد تاكو ماتكي ةقانو .ناعيشلا وا نلعبلا ميظعلا لاجتلا |
 || عنترا اموهو كرِدق ةأتكو كر دت د ماتم ةوانطلا باح و . هناتكيف: غل غلب يأ ا 9

 || ةيرو طيجرج از الي ان ينمو م 1 ٠هد ةموتكملاو . هيف دعر مل ىأ ٠

 ا( ع انك هيك هو ب ك. ءلاوت ْ مكلاوا 0-6 :

 | ت

 (ناكلفو» نم ا اياكم 9 2 علا لكان مربيلا نفاح 6
 ةيئانكو تاجات بوينت بكر لم كر تلال هلا هرقل
 مل اًنالن ديصلإو . لق ةقانلا تبلو .اهثكت | .ناجدلا خلا ةياصا وتلا + ةءنشتتدوسا نالفو
 8-0-5 00 . عيئاكنيةكماو + + بارت اهلضا الع ةلخغل او. .'نّردتلا هب جّرلت بطولاو |
 أ امان ةبنكأو .ممم اند ةبناكم مهبتاكو . لق دين علا ,اهيليامو رب عيزب تنابن ناكل «ةنصلا ةنتكاو 53

 |كيثكا ل اتي .ةنم اند ةنمو ف 0 يك جمس لو رصتعي رز ةلوأ انعم نجل اا
 |[ بس املك عتجا لمرلا بتكتاو .هيراف ديصلا "طمويخو لابحوناديع نم لّتفتو باث ةنم حشو | ْ ١

 ساما تم 2 22ت- هت

 انفحن 10



 اا د اس كاكا لا
 ا ل ا 2 2 ل ل

 هيا و د يلا يال كريب :.مكلا لكر نا | نمرلعيلةنا

 0 00 مللا نم ةربدلاو 71 م وح موا نوع و7 5 انما
 أ تماف 00-0 اما فرشا نك نضرالا نع دشنإو دعنا لكاربم نا|

0 : ْ 

 ٍلخاَي 77 (هتفلاب 5 ا محور كلا

 30 ا ناكل نكلااف ا
 فكي ة:ال ةيتاكاوا ةنافتك ةنجاولا ةنمريطي م لوا
 القا ةعرعلا ايه دارا قا] اني واؤوني اوما
 فيتكلا# ٌيرهوج . نافتكل |مثءاغوخلا ئابدلا موزيلا

 ةيض نيكل *ثيفتك ا جاف نمر عمال تيا
 اهناك تناك ابرو ةضيرع ةليوط ةبيدح ىه هو يىءيابلا

 +« فئاتكجدادحلا اتبلكو ةعاإو داو دعي ةهنص
 ياطنلا لاق

 ةسفن نحل كلمت ال يذلا كوخا

 ئاتكلا تاظفحلا دنع عضفرتو
 لالالا تنك كام ل ليج ليما نم هتأل

 اغا و يدلا ليما نم نكالاَو . كنتكو جدافتكا

 جرسلا رقعل ا ا

 ياعم ةفوتكمالانأو اك

 .ةهنهتلا نود كحض ةنكتك لجرلا تيكتك

 تكتكت#ةعرسإف وطخلا برإقوا ديور ىتمرالفو

 ثاكتكلا 36 ةعرس ين وطخما براق أ د ىتسم

 نكت 14 تزبص 0 دكا زدنا

 كيك دلل لبكو 2-2 تك
 ماع و. ةعمج و هرّود ةلّمك# جزلتو قران 5

 لتكتو . هتاف ةلئاجم ىلإهن للا هلتاكو ..ةاتيكل ونت
 وفت ةلاجال رّودتو عيجت +ىثلاو هولا

 تيكو . هجرخم قيض نم ةيبفن باوذدلا |:ةجاحلاو سفنلا لاتكلا + يضم لتكتاو .لتيكت
 |اموتك ماقسلاو ٠ اًماكناكس وقلاو .اًماتكم تناك | ةرسو ةويبكوا ماع نم ملص ناك نول اه :

 االكرا

 . كانالاو ءانقالا ةليوط
 #* :ريشفلا ن] امكلا جمارلاب رسما ىوربد

 | نصل مسا مالدإبو“ ةيلبلاو ديدشلا لتكالا دياز

 | هلا بف لم .بصوخلا نم لمعي ليبتز لمكللاو
 ١ رّودملا لّثكملاو .لتاكمجاعاصر شع ةسمخ عسي ُهربغو
 | لوقت ةّماعلإو . مسجلا ظيلغلا لجرلإو ريصقلاو عمجلاو

 ا --
 أ لحم

 |يراصتلا نم ابيل عابتا كييلوئاكلا - كلتك

 *كيلوتاكدحإولا كيلوتاكلا مورلا مهم مقرف ربكا هو
 نامئالاو.٠ عماجملا اهانعم ةّينانوي . ةلتاوكو نويكيلوتاكج
 || دنع كيلوتاكلإو . كيلوتاكلا يلا:ةبسن ةئيلوتاكلا

 |هل لاقيو ٠ نارطملار كرطبلا تيب ىراصنلا ضعب

 اًضيا قيلئاجل
 . هّرسو ةافخا اًنامشكو اًمنك ةيسكي «يثلا مك

 ذوجيو تسي دحا اديز تكل يفف نيلوعفم ىلا يدعاممرو

ْ 

| 
 ) هيلا نر نسا[ ىرآوبلا لط

 || ديز نم مك لاقيف 0 لوعنملا يف نم ةدايز

 نوعرف لا نم لجر ل أق ميضعب دنع ةنمو» كلي دجلا

 | نم تكي لصالاو . ريخانلإو ميِدقيتلا لع وهو ةنايا مك -

 | :مهملجرلا سب لوقب لئاقلا اذهو ا
 رشب لاق .هسفن نع ةرفخم قاض وُبَرلا سرفلا كو

 اماذا هرفنم فيرست < ةراكر

 راعتسم كيك ةبرلا تك

 _ و م يب

 ا [موتك ةقانلا تن



 ع +
 اند ١ م 1 لماكلا 501 رذلاو ن1 1 م نينتكا |

 | | كراحا دنع لهاكلا يف قنعلا زرغموا ريظلا ىلا لهاكلا
 ىاةابشاو | تاعاج 5 ا داتكا هو. دوتأو و داتكاج

 فرعا دتك الا# اط دحإو ال ٠ ضعبرنايف رات
0 

 0 ةيسراف .: ادرس دموريز 1 لتعم

 ا هراك لخع ةقاثلا ةيرتكا

 ا 8 ؟زلاغنلا 8 اتا راك ا ْ

 :ندط ملا ةنانب وأ داع روبق نمو عنترملا م انسلارثكلإو ا

 يسرك ءارو بصعنملا يسركلا ةردتاكْلا كردتك
 ٍُس 4 سادقلا تقو فتسالا هيلع سلجي سدنا]
 5007 ناكولو ع اي نال الاب
2 

 ناتغلوا اميف لع باب نم عيكب اوصلاوا دض مضنإو
 ضرالا يفو ٠ ادعراتإو . فلحو بره رالف عتكو
 ام يزاخلا يف تعتك راجت طوق ةنمو :دعابت اعوتك |
 عك كل انك ان دماغ يفكر سكاكا

 ملا عمتك نضرضنإو ضبقنإوورما يف زبن اهتك عتكي |

 لانة هللا ةعئاكوءامطق ةعّطقا دانك

 ١ | امأ ب ةدّلوم وأ ٠ َلذو ضيفنا عت كتر ةاقبات اتاك و

 بُْئذلإو ليلذلا ميثللا عتْكْلا + دحا يا عاتْكرادلاب

 ريشم يا نك ل جرو: نا جمادرا بلعفلا د ددثوأأ| |

 يف هاعتك عمج عَتكو . د ط اضخم ضبقيش اا وزغأ يف ا

 ءاعجج رادلا هذه تبرتشا لاقي .ثنولا ديكوت

 0 ورا و٠ كلفت 0

 رك كاز اًهك نع لرعلا,ةلكيزشللا ف

 سيتم . مج باب يف حج عجار تاواعمج

 ا:غيجكلوحو.ميللاعب 0 اق

 دي | عفترملار انسلا | كلا ونتكلاو .مانسلا اهب هشبل

 د | نم عون“ «كتك عرج كنازنلا كي تيأرو٠ ةاعتك

 هنا لاقيو . هل عبات ةنال دّرقي الو ديكأتلا يف عج

 ءاعتكلا | *+مات يا خيتكل وح هيلع ىلا ملوق نم دوخام دوخأم

 فتك

 5 2 تجي ولعت

 |! ء دسك ةمتكلاو ”غاتك ج ةريخصلاولدلا -
 يس 3 ا ةعتكلاو

 ا خرج 0 ايار اذكا َتييَك عت 2 8

 | .غابتا نيعتكا نيعجا مي باو جارك دربظو هيك [3

 يا 57-5 52 ءاجو ٠ م يا 1 أبو

 اًعيرس يني ءاج

 اا ادور تم انك فيا نكي انزجزلا انك“

 يّوح وف دافور“ ىو 004 ايدك اكد

 || دش اًقاَتِكو انيك انالفو :رخالا لغ اهدا لخرلا

 وك
 برض اًديزَو :فاتكلااب اقوم هيفتك كلخ ىل ابد

 | ١ فيتكل ابةمآل انالإو» .اهناتكآ عورف تعفترا لبخمإو
 ١ ىلا اطاماض هيحانج ادار راط انافتكو اًنَتكر ئاطلاو

 6 .٠ 5 ىثشه انانتك“:نالفو. ةءاروام |

 :اقيؤر 2 ةزالفو . جارفن | ةذتك فيضارغ يلاعا
 ١ فيدكل ب ةمآل ءانالا 5 25100 ناك ةبادلاو

 7-5 3 اهونك ال8014 ديقشاتالخر
 |و .اًراغص ةَمّطق مهل او. كابل دع

 | ةولصلا يف نالفو ولا تعفترا
 عاف مسا فتاكلا * هردص ىل 1 رض اهوحنو

 ناتكلا ةدحاو ارو فتاكلا | تلوم ةفياكلا + هراكلاو

 (فاتكلإ اوه ثفتك جوي كشي ”لبح فاتكلا#+ركذيسو | ف

 فيتكلا 4 : تيكلاباك] داي فتكا + تنتكلا | عجو

 ةفتك ب ج بكمملا فلخ ضيرع ظع فتكلإو فتكلإمو |

 .ةلاق تيب بقل طمسل | وبااكتكلل 333 فاتكرو | ن

 وسر ةنال كل نب روباس فاتكالا وذو

 اق ”تووشيعي .اوناك نيذلا تزعلا حوت ىلا فلا

 | |رطاقما نمو. مهناتكا عزنو مميلع ر دق نم لتقف ضرالا
 [ال

 فيولا

 || ى ا
|| 

 اريل ا ءاهينتكت كوخ | ٠

ٍ 

ٍ أ  

 ا



| 

| 
 ا

 77 نوباك ج ةباتكلا هلم ةلبع

 #* بعشلل 5674 سومانلا ِء ءارعل دوييلا دنعا||

 2/5777 تت رت 22 س_لللالسلللل؟ا7_ا> 2222227777 77222222 2222227777ت7 7_7 _ت7_77_7_فٍ/767س©سسس 2 سسسس_-- + سس سس

 بك

 ايبصلا | ةيكلا 1

 - دنس 3 0 -

 . سير ايظا از يوجهه نكي امر ناوصم الكولا

 |ودلإو ةيستكو بستك ج ةلئاسمو وصتو ةياوبانوعمجلا||
 ج | حابصملا يفو.رّدتلإو ككحلإو ضرفلاو ةفيت !و ةاروقلاو او
 ويك جركل 0

 قنا لاق ةلسربو صخغلا ةبتكي ام لعو لزتللا لعأأ

 ةدءاج بوغل رالف لوقي ينام اًيارعا تحمس ورم

 |لاقف يباتك ةتءاج لاوقتا تاتف اهرفتحاف ناك ١

 دقو ٠ قبحالا لاق بوغللا ام تلق ةفيحص! سيلا

 هيف | تاملكلا عيج ىلع ماعلا فرعلا يف باتكلا باغأ أ[
 باتك ىلع يفرح فرع فو .٠ نيودتلاب ةدرفنملا

 : نيدلاناكرأ دحا ىلع نبيلوصالا فرعيو .٠ هي حبيس |

 تيرا ال06 هيوعتالك اع نوصل اقارعلاور هرو خل : ١
 ثياتكل نيذلا باتكلا لهإو . اهإوس مع ةدرفنم
 ١ ىوكك كاكلاخلإ او «دوهلاو ىراصتلاك لزتما

 ىنعمي ةباتكلا ةلرابا عاشو ردصم ةباتكلا هم

 ارد عبج كدي قال 5 فورحب ظنللا ريوصت

 اتي اكل قو انام از ةفوورملا
 | لعجت طفلا يف امإو ظنللا ,يقا اما ةغوجلا تاملكلإو

 أةياتكلا باب ماهقنلا لوقو لوس مل رانقألا
 آو | ةبتاكلل ليقو برتكملا مسا ةباتكلا نال حماست هيف
 بتكي ةنال (ًءاسنإو اًراجم بوتكملا مساب ةيمست ةباتكا
 37 دنع قتعلاب م هالوم لع اعلا كبلاعلا قى

 كلل هلا لان نح لامعتسالا رثك مث را

 تانك تاني ركنلا نو اة ناتكي رططناو اةبانكت

 نوحي. الي لح الام ةبقرو ًالاح ادي كولمللا,قاتعا

 ا ةنادك( ريمه دمكلا هدانبك لو ليف لول
 وب بتكي امو هب زرخير بسلا ٌةبْكَلإو

 صحا نم حملا نودو ر دصم تك ١ اهيلع ام لك

 , جوست اياك

 !| ريسلا مخ يتلا ةَرردكإو اهيلع ىّرتي التل ةقانلا ةايح
 * اهظفاحو بتكلا عئاب يدكلا + دميمك اهلل |

 باَتُكْلا ليقو ميلعتلا درس ايفاكلا عيج باّتكلا باّتكلا

 انزل

 ل1

 ار سارلا دّودمريغص محبو بيتانكج نايل

 ًاهنعاول اب ةدويتشللا بتقلا نما نيكل يرلا ةدصلا

 نم ةزيغ سلا ةعارجا و اةعمتجتةنمةعطنلا وا نشيجاةبيتكلا | هب

 نفتلآلا ىلا ةثاملا نم تراغا اذا 0 ١ليغضاأ تا
 بتاكل و .هديس ةبتاكيذلا ديعلا بتاكل + بئاتك<ب
 اينو 1 ا

 ار 0 انيمرشلا لك لبر اكموا اهاكب

 بتلا .بتاكم ج ميلعتلا عضوم بتْكَماو ٠ ىن
 عضو عضوم ةيتكملاو .. ءاكول اي ةدوادنملا 0

 ا امو زك اة دودسلا لتكلاو + كفاكم ج تكلا
 ||| لسرث ةلازلا بوتككلاو . ةبانكلا المو
 ا : هاوي نعمل ب رتكلإ 0 ر كلا ن

 رضا يتابو عمجا ةداما هنه يف ىنعملا لصأ ناكانرو

 ةنم عرفتم

 ا رب تراسل هواك نكي نذل (ةمدلاكلا يك

 للا قو ..قعز سؤ راظقلاةبراقؤااديؤز فم اًتيَِك |

 اناتإو . بصحتال ملا موجلا تكنو كا
 ثكب ريعبلا َث 0 ا

 ربما كلذكو. َتَلع ردنلإو "ام عمك
 او اور كان كذاك ف1 ا هف بح اذ نيالا
 |. هك ىنعمب اناتتكا ةتتكاو تيا د -

 محل ١ليلقلإو رادلص» تكلا © هع ١ مالكلا تمتك

 اوكا ةّرلا تكلا د 75 اذ الاول عب

 كارلو لاملا لاذر كلو .ةرضخ نم
 ارد لّواو كيبنلإو ردفلا ن نايلغ ثوض كلا

 و 7 لج اا طراتم ف توظو تنك قوقتوملا)
 ةديصعلا يتلا د ليخيل إو ظيغلا ةدش نمركبلا

 .اًنالف جيرلاو.عبش ىتح لكلا ميكي ماعطلا مك

 ضرالا قّدلإو . ةبايث ةتعزان وا بالا يلع 2

 هيف روف دلجلا بيصي هيثلإو

 عمج دتّكلإو اضيا دتكلإو . مي دتكلا  دتك
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 ناك ةناك .٠ هتح نع دخا سبت الف ةمسفل |تعقوو

 سلامك راسل .راجلل ةعقفلا قريال
 ةلابخ لوباكلا »+ ريصتلا * كلا + حاتسراخل روغث
 . لوك ج ةظعا وا ديتتلا لْكلإو لكلا * دئاضلا
 مسا | اهقشواولدلا ةفش دنع دلجلا نم ينث ام اًضيا لّكلاو

 . ءارفلا نم فوصلا ريكلاو نويلاب نيكلاك اهسفن
 ةديصعلا ةالوبكلا # لَكَورف لاقي ريضتلا لكَ
 ديلا لوبكللو ليكم« هيعرلاب كتر

 لاسرتسا يف ادع انيك بكن كي سرفلا نيك
 ىلا ان اك هدب كيو ةنبكي بيوقلاو هواتف ريل |

 :تربخلا لقم وهو. ةبيغ «ىقلاو .ةطاعتن لشلاد

 كاؤواج“ نع ةفورعمافرص رالف هتك ك1

 ةايانث تلخد لجرلاو .لدعو مكءيغلا نعو . ريغ
 ..ضرالاب اطل يظل« منلا اخ لفسل نمو قوقل
 هيغلا نآبكاو . ةنكانع ةناسل نيكانب نكست .ككرالفو
 نيّينميلل ةرذلا نم ماغط نآكلا * نفع ناك

 ىأ اهنشولدلا "نمو تافضم نكلا < لبآلل كر

 يللا ةدرس مول تنجط

 ةرط عقرب ال يذلا وا ميللا 7 0

 هي اًضبا كالو هو نبك خر لاقي

 م .ةمللا لذلك نرخ قو“ نمل

 * نابوكلا ةسبل لا يا سرفلا نيوكنولوقي

 7 ا ءاذب 207 . ةيّكحم ياراققلا
 ا 0 ب 7

 ىبس | متاوفلا ريضتلا ليخلا نم نؤبكللاو ."نوبكم يغب
 جيرو . نيباكم جن ماظلا كتل هوبا يدر
 . نوبكملا تنّوم ةنويكلإو . اههنش يا عياضالا نوبكم|
 ةلكعا ١ ةارملاو |

 ىلع ةنكلا (ّيوإو) اويكو اوبكوبكي ةهجول ابك
 0 عفتر ار مجإو: ٠ .روي ل دنزلإو ٠ ةهجو

 بتك

 دارا ماع رالاو- دل رابغلاو 20+ تيل ذك اذا نافع ثيدح قود كلاذ كلاي تسلا
 دب صنن عيصل ارونو٠ . وك < ىلا“ رالفو .ةتع راو أرودلا تدع اذا يا. ةلباكم الف ٌناهنلا تعقو

 : فان اهل رولا رانلإاو: رع ديك ءائكلاب ةيوج كك
 || .رروي لو ند ةبحاص ايكو روب مل بكا دنزلا ككاو

2 

 ||| ىتكاو انيك ةرمجا ىلع 40-5 . ةريغ ةهجو ”نالفو

 | لكلا +رجت ءاكلاب يكتو . وهب هلع م
 داع يا داعرلا ا . عفترملاو لع
 ١ ءاكلإو رف 0 يلا 2ايام 0
 5 172 اى جانم برضو !روخا دوغ |

 ا َ يكل ب ابيكا جنايبك اهانشم ةلبرملاو ةساككلا كلو
 | امكمسإو هللا ةويكلا + «تروبك جةسانكلا ةْدك |

 )أ فرك ار كرك ةفقولإو ةربغلاو
 ا ةرمخا هوك! : هوك هل كناكامش ةئلالا لاقي | »

 ْ بددلا لوكا

 ظ ياحب. اهب برع يان هياكل تهتك
 || لما راثكلا + ريجرجاكت ابن ةاْدصْلا انك
 ١ 7 ,ااهيكلا ةيحلا ملذعلا لجرلإو 0

0 
 ةطخ ةباتكو ةبتكوأب .اتكو نك بكي فانكللا عع

 ا 2 ةراظعلاو ةراجتلاك ةعانص اهنأل مس 24 1

 | مهابيكيوابش دكي ةقانلإ|و. نيرريسب ل

 000 رووجغو ديدح نم ةفاخم مزخ وا اهءايح الخ

 ||| + وبلا من الل ءيغب اهيرخض محن اهرآظ اًضيا

 ظ | اهايه داك هكر .ةطخ باتكلا | م

 ا اذانةيعب نه ا : ا
 ||| ةئيضق اًنالقو . ةباتكلا لع ةبتكو .قتع ُءاَدإَ

 :ككرلاب اهنارب ذه رتل او. اهايا ةالمآ اهون أ

 للا ضعي ىنتك"|نيتاكتزت. توجت ةيبنكل ا كهكتو
 || ءاقسلإإو » ةالهسأ' أ ةَّطخ تانكلا بتنك[ . ضعب
 ْ .ناظلتسلا "ناوي دفة سفن بغكرال ةاو. نيزتتسب ةزرخ

 ْ .. ل ةبنكي نا ةلآس يخل | ةيعكتسإو ..كسما ةنطنو |

 || نمو ملاعلاو:لعاف مسا بيناكلا + اهالهتسا ةنيضفلإو ام ةبسض زوكلإو ءوبرلا مثكو قرعي عاف ذنخ سرفلإو

 ليما



 ننبتك

 ةسفتوهوا لسحلا لوو ءاسفتخاركذ لترك
 تارتلاب اههيطاّسْبَك اهسبكي رهنل اوردبلا سيك

 رت الفراد مقلاو . هيف ةلخدإ ةافخا بوث يف ةسارو |

 ٠ رم اعماج ةارلإو ٠ اهوطاتحإو ةاجخ اهيلع اومحم ||
 ىهو ٠ دش ءينلا ىلع سيكو .!هيفةدازر موب ةنسلإو |

 ٠ ثرحلا ىلع ةنّرم هريغو لجتل ١ سبك ةماعلا مالكن م
 «طنا سيكو رمتلاورتبلا نعيكت و ةماعلا مالك نغوهاو |

 . اًداش يا اًسياكءاجو ٠ لعاف مسا سباكلا## بارتلاب
 . سياكلا' قفوم ةسباكلا * عابتا سباك ساعو |
 سوم اكلا + ايلعلا ةندلا لهدا ىلا .ةناكلاةينرالاوأ|
 ىفو كرب نا ةغمر قيال ليلل ان نانسثالا لع عقب ام
 ةسوب كلا سيب أوكج عاجلا نم برضو عرصللا ةمدقم|
 تل اركدلا س امك ترحل يرتجنم نحلل دنع

 5 مانيو هبايث يف ةسا ار سكي .نءو سارلا م ضم
 نعجلا لابجيا + سئابك ج رييكلا ىذعلا ةساَكلا

 هب سكك يذلا بارا: نيكل + ذ ,انيثلا بالصلا |

 تيبورديكلا سارلإو لبجملا لصا يفراغلاورهلإو بلا |
 . ولصا يف يا ىتِغ سيكي فوهو ٠ لصالاو نيط نم
 ةيجما ١ ةسكلا د ةهنحلا زابدإو ةماملا لابقا بكل

 قشحم فوجي نحو رف ل١ نم ةييرض سيلا * ةأخ

 كللذريوي انتج قرعمي يلا هلسيكلا|ةنسلا كاراقلا نم
 : امون ؟ ةرركصيف طمابشرهش لع دامف ىوس حرا لك

 ةنسلا اهلباقيو اهيف كم اهانعمو . ةلوعفم نعم هلي
 تلبقا يذلا يا . سبكلا وذ سبكألإ +: ةطيتسبلا
 ةلا سيكلإو ٠ لانلا جرفلإو ةغببج تربدإو ةتماهأ

 سيكملاو ٠ سباكم جا قريغو قرولاو فوصلا اهب سكي ْ

 مهبيكيف سانلا م مث نموا قرطملا |

 قرتحتةداماهيف عقبه ةماكوكلا- .لسك |
 اهوحنو ديراوبلا قالطا ين ردختست اطغتضلا دنع

 ةيبجعا

 | ووخغو لالا يف سيك ا. سيكلا لوعتست ماعلإو ١. .اًبيظأا
 ا

 و | تجرخ اذا وا ىنثا اذا لما شكلا -

 يك

 || ديساضيا شكلو . شاب ايكأي شاكر بكج ةتيعابر
 لجو تون لا ٍشّيكلإو-مييف هيلاروظنملاو مدئاقو موفلا ٠

  ةقرف ةيشوكلا# شوي ف الكنموهو لفنرفلا
 | ةوسلفلا يا واكل نم يبون نيينهاللانابهر قع

 دبع كلا + ةوئوبك مم دحاولا اهنوسبلي يتلا
 ص 0

 | مايا نم ةقتكعويو .شبكج ةورعلإو رزلا مانم ناموفي
 0 شايكلاك عباضالاب ةبلاغملا ةقباكللا * بررعلا
 ةماعلا مالكن م

 2 1 ا لاو
 ||| لمعلا ىل لع ُيوقلا اههونو

 ' ماردلإو . ةعنمانالفو . ةعطق اعْبكةعَكي ةعبك

 ل امورك ةزالفو ,-اضدقن وماندلاو

 | ةممذلا :ارلل لآقي ةنمو . را لمج كلا + ةفطق

 ا عبكلا هجو اي

 ا ةأرللا لَفَع ةاثهيكلا تقشيك

 | سنلا 01 لفا ةيلفم ةبدطلا هكا ب كلك
 ا تاَكبكَج 4 ماغطلا نود اهيلع لعجي

 يف هامر «يشلإو ٠ ب
 | قلما عمتجلا بكايكلا + لسزن هبايت يف تكبكت + هولا
 06 كج اه ظيلغ م باكا + بكايكج

 اًنقيا بكيكلاو . ةبعل تككلإو بكا * هل

 هكا مول عا فلا يلا يف يغرلا
 | .ةعاجحا اًضيا بع او .ةوملا فيه يبزلا ةيكتكلاو
 | انوع كلا+ 599 57 اضم اجامل

 ظ ةيلافنللا ةعااجا هيرو

 ةبوطرلا سيفك اننلا ريصق كب بكلامك
 1 ةريزكلا قروكأ ةقرو ةحئارلا هيرك

 ًالفو ٠ هليق البك ةليكي زيبسالا ليك
 ٠ ةنع خا نيدلا ةيرغو .رهريغ ىانجح| 0

 | نرحل ةلباكح .قيذفلا ةلباكو . :ةغلابللا دقش هلق يعم

 |اهذخا مث ةريغ اهيرثشيل اهءارشرّخارادلإو . ةسبح

١74 



 ربك

 ”دوس دايكالاو ها دعالا
 هنلا لظؤرع علا ناكل كرمت وحلف موقو
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 ترو 5 2

 ةلمزلاو نيسلاةئيطيلا طسولا مضل را ابضللا
 هاديكلا .بحملا ةزرخو ةّولا ةدكلا +طسولا ةظعلا|
 طسولا خل او كئاط دبكألا *: ءاعملا طسو ةانيتكلإو
 امو ددبك عضوم ضمن نمو ميسلا هيطبلا

0 

 كرالف ربكو . هيلع اداز ربك هٌربكي هنسب ُهَرَبك
 ركب ردنلا يفربكو نط ريكو اريدك سلاف

 4 مدجو ظعو ٠ رد ضيقن تت امو اكو ١ اريك

 هللا لاق ارابكو اريكت ربك +<رابكو رابكو رايكوهف

 لك د ٍِ ةعزانللا ين ةرباكملا تاني رعتلا ٍثو٠ . ةلناعو

 هار ةربكإو . مصخملا مازلال لب باوصلا راهظالال ةيلعلا
 ةارلإو ةيانكوهو .طّوغت ٌييصلار بكاو.ةئدعظعو اريك
 رباكتو لجرلارّكتو ٠ ىنمإو ىذمالجرلإو ٠ تضاح
 انيك 20 تل | يدكاحفاو .ءايربك اذ ناكربكتسإو

 . فرشلإو ناشلا عيفرلاو ريبكلا رباكلا ةدنع ظعوا

 نع اًيرش اًرريكيا رباك ن ع اراك دجلا !وتراوت لاقي

 يا

 ظعمرثكلا * فاقل ابراّبفلا لوفي مضعو ' ل

 ةظعلاو فرشلا يف ةعفرلاو رييكلا مالو فرشلاو ءيغلا

 | ىهو . فرشلاو ءيثلا ظعمو ر دصم رْبكلإو :ريجتاو

 و٠ انهي بعدا ( يلمربكأ 1
 كرتبو لجرلا تومي نأوهو ٠ رب كلل هالولا تيدحا

 كَل نيالا نتا نود نبالل ةالولاف .نبا نبإو ابا

 ةيسزاف للبطلاو رابقو رايك لوفت ةاعلاو صال

 | نططبلا ف دفا 9

 م ديلا ج

 |ةيلاغم ةبلاض ةرباكم ةرباكو .ارييكاسج ةيتلاو 0

 اس دكا

 |١ رفتلزكلا ف ةماطلا ةهلناككلاو

 ريك
 عدد

 |ةمكلا ينم داكج الا الكنموهو ةيردصلا قون و

 ساو ربك يك ااا حل لاذ ا وسلا (غيراكلا

 ا يأ متراكوهو ٠ .ريكلا مثالإو ربكلا ةركلاو

 هبوبادلو ةريكنالفلافيو ٠ معرقإو بسنلايف مهدعقا |

 أ ؟ثنّوملإو عيجلاو دخاولا ةيف ىوتسي . مرخأ ن اكلنا

 | مدعقأ اك ايفان دهب 20

 ااجربجت اذ ةظعل ١ هايرتكلا + مهرقإو بسلا يس

 امريكا وذ ربكلا * بكل نم لمعي اعط يربك

 || الباقي رييكلا الإ, ريبكلا تأ 11111111
 أاتافيز كا دع لاقو 1ك تاريب 5 ج ةريغصلا

 ةضحم ةبوقع اهيلع عرش اضخم اًعارح ناك ام ةريكأا

 ليضفت مساربكألا + ةرخالاو ايندلا يف عطاق صنب

 8 تنايزيكو ربك ج ىربك نالاو رباكإو نودإكاج
 هاودلإوايالبلا ىدحا يا نيكلا ىدخال ايعارت دما ةروس

 | عانس تدانا ذا 3 زءربكا ى5 لاقي كل

 | رغصالاو النك لو تك . ريك ىنعمي راكان ديز

 أ( ئادكا هللا مىضعب دنع ةنمو ٠ . ريخصلاو ريكلا آيا| م

 ||| ب اكآو ا راك ك١ ١ هللا مضعب نم راكلا

 | ربكإلاو اهيل الا وب ١ك رانبكالاو# . موافرش مونلا

 | والحلا دي دشب نسيل سبابي ضيبخ ةناك يش ربك الإو

 أ

 | رم دعقاوا مربكا معربكأو وقل ةريكإو ٠ ٠ لخغلا هب هني
 كول 0 اذن ئرعس مرقأو كنا

 أها ركلاو ٠ نساك تت

| 
 أ ةدام تيكا + هيي هيرو

 اا دوي ءاملاب لحتال وللا هارفض ين دعم ةطيسب

 أ ةضفوا بص بهذ لااقيو ٠ بهذلإ |ورمحالا توقايلإو |

 ةبر لاق . نصلاخ يا.تيريك

 ةيريك يجد :رادكخف قا
: 5 ِ 
 | ضيب 2 نمزعا مطونكو ه اما تيربكلا نم زعا مطوقو

 قونالا 5 ل ٍ طسولا ىلا ٍتوث ناربكلا *:رابكإو راك ج ةبّرعم



 ديك 2
 00 سس ا 22 22ا اا رر7ل ب 7 77بب 77 333+>- ا 7777جب7ب7لبلللل لا

 1 تونك اًمخ تملا تبتكللا + ةعرص ههجولو نم اكون للافلاوهو ّراترينكتلا ةدافإوريدصتلا |
 هيلع د تييابك جباينلا قوق سلي فوص نم نب نب *يببأ كوتك وحان وهو ىرخأ ر ماهقتسالاو لجا ا

 | ريغق انكتب كيرلا كب هكبكو 0 ٍ اقف. كان يال وراك ا سال 0

 1 لكَحو ضرالا ىلا اهغجا فل اتك## حورإو 2 اهعا اهدحا.: 0-0 اهنلاخمو٠ نيعبسو امال

 اج كارالارغ و ++ ىرخا ىلا اهيقأ فاكلا نم ةبكرم اها معز نملاقالخ ةطيسب موةكرعأ| ا

 | محلا تم ثويكللا + حورملا ريغنملا للا | نم تكلا  اًيلاغ 220 نادل, .ةيماهفتسالا اهو أ

 ثيكأأ| ىَصم دقو روهجلا دنع ةيماهنتسا عقت الاها تلاشلإوأ
 ألو فقتنل هب اهينج اك |يتكع ماجاب ةيانلا عك عيت ياكب زاجا نمل افالخ ةرورجم عنت الاهعا عبارلاو |

 أ هب ةبرض فيسلابو ا مهم وع ادرفم عقب ال اهربخنأ نسملخكاو بوتلا انه

 1 و هلح# نوح محل قةيرض لقوا ههجو ىلع اكو ةيماز لقيتي ءانالا بك

 | لوهجلا لع - < 1. -اهمكوتعبما لاب ةنانلا جو ةدقوا عملا, لفت يشل 1 ةعرص ههيجوأو ا

 + 0 ماك انعام يلاكم ناك [بابكلا لمع اًيكت لجرلا ببك+ ارك ةلعج لزغلاو
 أ -

 ايم سؤ 3-5 000 يأ وه ككافد 37 نيا 5-0 8 ٍِك

 0 5/6 نات 0

 0 : ةنبك برض دك دكيو 323 يشملها باكلا هب ةمزل ةلعقير ما لع يك و. ا

3 

ْ 

 0 ا

 عدم عويومسلا
 لجزنادبكو ٠ ٠ قيضو ميلع قهرا دزبلاو . لصق | تايكلإو -اًضيا ابطلا هل لاقيو .رانلا لع

 ا لومجلا لع خالق ديكو 21 ايديكي | بزاللا نيطلإو. بارتلإو متلو ليالا نم ريتكلا/|
 ا
 ؟ةايتاديك رام 221 نعل تدك درك | ه*ةويص اود كلا لمرلا نمدتجنامو ىلا ا ا
 ا كوكس لحدا 0 ع | جرح تاو يبوح كوم اكد 5-6
 ' يف تراص ةايل اوم تلاد - دياكلا مسالاو | ليالاو لزغلا نم قهورجإو ليخحلا نم ةعابجلا هك |

 ؛دباكلا + [+رتحن 59 هدصقرمالانالقو 1 <[ رامط حيوا دكا 0 ليقتلارةمظعلا |

 | كيدكاقوا .دكلا حجو داّكلا اهقباكلاو لمافولا مدع ليا و قوقدملا لاو لقيملا نم لبي
 | عمال ٍض ءيرغيرتالا داكلاهةسسلانمداكلا كلاب لي نود 0 لمعي رخارباعطاًضيا||
 نم دكر يكل دك! *امسلا طسووردصندكَلا برخملا يق ةلمحإو يرجو لاذتلا يتةعقدلا ةضيو||

 لونلا لاقو .هكك وم ءارفصلا زارفال ”قولف ءاعمالا | اد.هرا ير نونملا لع ليخلا.تالفإورادزلاو
 اذكلإ,٠ نيله اكل . دونك دابكا ج توتو ركذت | هانشلا نمو هولا ةن ييرلإو نيليفملا نيب ةم دصلإو |

 أ سوقا نمو ةظعموم ءىثلا طسوو هل اكب فوحجلا اًضيأأ ىلا رظنلا دكا كلا, بابكللا + ةتعفدو ةنّده

 | 2 ابعت ىتارقتردعو ابها قرانا | نام ا لاول هل همام! علل ا

 تبع مل لاقي امك دابكالا دوس هادعالل لاقيو قديس ةظيلغ هرم هلم هيكل |> - توأح مو

 نثعالا لاق. كل ذك [وتوكي مل نو لابسلا | ةرسكو. ةفرصو ةازخإو ةعرصاتبك ةنبكي هتك
 موق ناينا نمد متجا 3 .٠ | .دكلهإو هظيعب ةدرو ةلذإو ةناهاودعلا هاو .ةّلذإو



 يسع

 ناك

 ينمداكتو رمال: يدار( لمرة انو
 اريك دعرأ ١ دادتوكا وعن ثلا دك لع قشدة

 رانحلاو نرزحاوةّدشلا 4 .155لا+ نئوكموهف شعترإو
 *دعصملا ةقاش ةبعص يا .ها «(5 أك ةبفعو . ملا لبللإو

 يلا. تردك ةبنع # ىعمو ةنز مادعضلاك ها ةوكلا
 نما فان

 نيكل

 ةينوةقاؤما حادقو دانإو ةج حز يوهف الإو هيف بارشلا

 يعمصالا دشنأو ءاضيب نيعم نم سكب تافاصلا ةروس

 1 ١ و همام 2
 0 ةلالاق 55

 ككاو . ساككو تاسنأكو ل
 0 يف اي هانالا ةساكلا *:رخحلا

 ةلكا ماك ةشاكي ماعطلا شاك
 .ةلكك «يفلإو ٠ ةرهقو الل اما ضب ضان |

 0-0 صا لجرت# هبرش نم وأ د اك نمرثكاوا

 بارشلا ىلع وا برشلاو لك الأ لعرويص يأ
 مللاز تعصر نيجو ضي كك نا

 . فعضو نبجو صكن عك لجرلا اكاكت## اوعي

 عمتجاف هل راح نعرمع نب ىسيع طقسو ٠ اوحتجت مونلإو
 يذاع ووك اك لع ماك يكل ام ل اقف ِديِلع سابلا

 ع هنالك اكاكتو ..|وقرفت يلا. ينع اوعننرفا ٍةنِج

 ريصتلا ةكاكتما * نصللا وع علاطا نيحا هاكاكلا

 1 لوو 16ر6 كي لجرلا لك
 0 - لعلجيلا كلذل ٍنيدب لجر لعفل ايد عابوا

 اكان

 ناكل + الازك ناك اوكا لعل نيك
 رجح عم وا ظلغ عما ريصنلا لئوكملاو

 عشا ناك نكي لكلا 3

 مسالا بيصنت ليفلاب ةهبشملا فورحلا نم نك

 و | لصالاو اولاقمرثكا أ ديع بكرم فرح يو: .ربخا عفرتو
 هيبشنلا فرح مّدق م لساك اًديز نإ كسا اانيز أكف
 !.ركشو .٠ اجمل لوخبتل نا هزه تت اتا

١1 

 يك

 5 . اقلب يلاعاإ زفر رجلا ناشف لكحل
 آم

 |ينانلإو . نظل هلكك لذ يف اهنافرموقب وا كديعوارادلا
 ايرابا :الا وبل ليلو ريدي كلذ ةطلإو ظلشلا
 أ كلانلإو.. ًالبتم ةنظا يا.لبقم ءاتشلاب .كئاكويلع

 دلوتكقينغلا
 ا اًيعشقم كم نطب عاف

 | ماشه اهب سيل ضرالا ناك

 سبل هلال :ابيبشن نوكيال ذا ضرالا نال يأ
 ااولمحو نويفوكلا ةلاق بيرثتلا عبارلاو.ةقيقج ضرالا

 كتاكو تا جرتلاب .كناكو لبتم .ءاتشلاب ٌكناكديلع

 مد

 .ةراكمسا يف :ةرئاز دابلإو هاروت فلكل ئسرافلا |

 | بصنت ناك موق عزو . ناكمسافاكلا مضعب لاقو

 اودشن و نب. رجا
 افّوشت اذاوين ذاك

 افرع الق وا ةمداق

 | ىحن دب و٠ سمالاب نفت ل ناكوحن "لب اهنع ةلوصفم

 ةهرك هاك ةنع

 . نونو را 56 ماك

 5 زو ءانبلإو زبيب ىلا راقتفالإو ماهبالا يثو .. روما

200 

 | ناك ١ ذا الا نوكي ال هنا ةعامج معزو هيبشتلا هيلع |

 | ! يف وا غاق اديز ةراكفالخب لثم امك ادماج سا اهربخ

 ا يناكيريرحا لوقو ٠ لرتمل ةرخالابو نكت ملايندلاب
 | لافف كلذ بارعا هي فلثخلا دقو . طغت كلب

 || ةيمسا ةلمجي !هنعرتخيو اهيسا غون راك سلع لق و

 ايلول وأ عاق يا نآكوحن ٍلصاف ريغ نم
 يب سس ب ا | | | ب ب يي يي ب بسبب

 ْ دمي هذه يف نأك مف حا

 5 1 ول ا

 || ىلكا# مالكلاب عجوا اياك ىلكي لحرلا يك

 ذأ
 | وف

| 
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 اعف كا 20 7



 هل ل لا
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 0 ا

 اك

 وأ بوصتمر مشم ناحونف ةراجلاريخ فاكلا امو 08 000 ا اا قفاكلا :
 هل لحال عم كرحو . كبر كءدو اموت زورجم 0 هزاع 0 00 3 فلا
 || كلذوحن ةراشالا مسال ةقحاللا يو باطخملا ةانعموأ 0

 | اكاياو كايا هلوق ف بوصنملا لدن ا ريمفل إو .كلتؤأى رح مارا كو ةباج ةدرفملا فاكلا

 كديورو كح وح لاعفالا ءامس ا اهوحتو ديزوخت هيبشتلا اهدحا ٠ ناعم ةسمخ هل فرحإو 1 ٠
 |تطوكيذلا انه كتب 2 ينربخأ ىف كآت : 20و روع اكللذ كنا نزعل فانلإو 5-2 ٠

 أ كلذ لع لمحو .اًدو ذشرخا اًظافلا قحلت دقو .  ةالصتالا انو ما د يلا

 را أ فيكقل لبق مضعب نإو نوضوكلإو ةزفخالا رك

 انيلا اهيدع ءوسلا ترا | | . ريخي ىنعملا ليقو ريخ ىلإ لع يا ا تييصا

 انيحت نا كتبسح امو تنحو 01 لا ا اء هيبشعلل يليقو
 اليقو ردصملاب تييلا مسا نع رابخالا هاف ا دوال 00
 |دننم اًدانم فاكلا ن نم الدي اهتلصو نا نوكت نا لفحي * امك لس وحن يفا تلصتا اذا كلذو ةردابملا عب ؛ارلاوأ

 ظ 1 .ادج بيرغوه ليق ٠ تقولا لخدي 5 لصو لخدن
 يف ناك ةباكو ةباكو ابك باكي لجرلا بيك . |لاق . يش هلفكسيلوحن ةدئازلا يثو ديكوتلا سماخإو
 ما نزح ةتاراتكتإو لا ءوسو مخ "| ةنئاز ردقت لول ذأ" تل هزل واللحم

 ١ 00 بكيني تابئاوهو ل احلا مزليف ةلثم لثم يش سيل ىتعملاراص
 اليرلا ب . ىدعتي الو ىدعتي ةنزحا انالفو هلو لذا ةفدارف ةراجا ةيمسالا فاكلا امإو ٠ لخلا
 0 عب اياتكأ لونك ,ورضلا يف الآ نيقتحلاو 2

 زجارلا لاق . ةباكتاذ يا ةاباك ةارمإو رايتخالا يزوجير ينكل او :هعهحلا دربلاكنع نكح
 يقبغت مل ةليل يتيبت ناوا .قْووَت نا كَم لعزعا عضوم يف فاكلا 0 0

 قفنروت ل «اباكىرت تااوا أيف ةيفرلا نيعتتو . ةفاضالاب اًضونخع دسالاو عفر
 + ديرك هب ام لاقي ةبونلا عاف مهب ةيوكلا جر ايرراجا 1 اقذلخ ةلئاز لوك نا اهتلحا نيَعضَوَم
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 را
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0 

 أ

 ىلا ةبراض يا . ةيستيكم مرو . لعاف مسا بيثكلل| ولوقك لص اهضوفخمو ي عفت نا يناثلإو .ءاسالا
 ا بيثكلا هجو نوكي اكداوملا نيل ناقل 1#

 أ جاتكلا + ةقمح دادزا اِجاَكجأكي لجرلا جاك ثيغلإو ثيللاكيذلا وهف
 ١ نادل ةقالا < ا نأ ةيزاجا فا كلام نبال اًنالخ
 <يغلا 0 بتكاداكداكي لجرلا داك | !دتبمراضا ىلع هبلا اًقاضمو

١1 



 نيق نبق

 6-0 “6 1 ا بل ج دبلا 58 "داق حاولا يال رم
 نيكزول| نيب امو هدم روظلارتق دا جناص لكلع قلطيو دانحإو .نايق

 سرنلا نمو كلانه ةمزهو أ فنيفلا دعسو .”نويقو كاد

 اهيفزجم ! )و بارغلا نييبةرقنأ |ىنبو٠ .ردهدذريجذ

 + ةطشاملاو 00 ةليبق نيتلا
 ل ا

 ةطشاملاو | + يني
2 

 فافلا باب مت

 ل كباب هيلبو 0
 9 فاكلا ع

00 
6 0 

 1 الل؟



 | لعاف مسا فيلا + رثالا عينت ةفاّيلا + اهعبتت ضرالا

 اناو نالف نب نالف انا لوقيو كاقلي نم لكو
 راثا فيفي يذلا وه وا. كيلع يذكي مغ اذك عضوم

 | مطوق نم وهو. منم بلطيو م وعدي مهعبتيو سانلا

 ةرثا توفق لثم ةنعبت اذا هرثا تق

 0 وعدت تتاض اَقيَق قيفن ةجاجدلا تقاق

 دبم ةزيطإو .ةظيلغلا ضرالا ةءاقيقلا # قيَرز
 اياك كسير نوما ف ك3 لا[ لاو الا كون

 كل ذكو حاورسب قدم أ فوهو يقاوغلا عجم يفوق
 ااردصم الا لاقلفلا لئممالكلا يف نيكل نال :اررلا

 نارا هلق ٍقابَق لاقيف ظنالا ىلع عمجت دقو
 قاتع يلذا ةنم َنيقال يقاينلا ىلع 0 اذا

 ىلع ”ةجرخا ةناك ةءاقيق عج ديرب قونلا ةيؤر لوقو

 ضيقلا تحت نم ةقيقرلا ةرشفلا ةقيفلا »+ ةقيق عمج

 ع
 بايقلا اهب لّدصُت ةزرخما باَقبَتلا -

 رودي ربسو جورسلا ةنم نت بيتو جرا َعِبتلا

 نامل مب اعارمللا ال ا ران ايدو نه لالا

 .رئاط يقل .٠ تخردازا ةيسرافلاب هل لاقي رجتو

 نإ كلا دنا جرسلل بقيقلا نابقيقلِا + ةيماع

 قلما عساولا ل اجرلا نم يلا

 ةيمحت .٠ بكوك س واقي

 مان اليقمو ال اقمو ةَلوليَقو ةلئاقو ًاليق ليقي لاق
 هت لاقيالو ةتلئاق ًالكأ ام ل اقي.راهنلا فصن يا دلئاقلا يف

 لحد عد اناوتأ لو كتكوت اولاف اك هليقا ا

 عيبا اتالفو ٠ راهلا فصن يف برش ًاليق نالف لاقو
 0 ديك ركل

 | قمحالا قيفلا # ليوطلا قآيتلاو قايفلا  دافسلل
 |يلاب فرعيو رئاطو اين دلاب طيحخلا كبجإو شئاطلا

 لْيقلا + ةلئافلا يف يا ٠ ةلئاق لبالا ٍتبرشو راهنلا | ةل

 ادرالفو. 5-5 20 ا

 ةابإو "ال ةقانلا تلخاوا اهيف بزشو ةلئافلا ةيشما

 ل اهب 2 ًالايقا و هيبادب لاتفاو

 فصنو لئانلا ثنّومو 2 كصم ةلئاقلا *«برتك عج

 دنع بحت ينل | ةقانلإو ةلئانلا يف برشي نيللإو ردصم أه

 اقايهم ناكاذا ليفلل تورش وه لاقيو . مئانلإو ةلئافلا

 ليلو . راهنلا فصن برش ىلا جاتحي رصخلا قيقر
 ةقانلا ةليقلا + لو ق يف ارركذو ليلا فقع ضيا

 ةردالا ةلينلاو ضيا ةليقلإو ةلئافلا دنع بلت ىفللا

 + ةلئافلا يف برشي تبللا لويتلا + عصفا رسكلابو

 + ةلئانلا يفاهنبل برشت كسفنل اهسبحت ةقانلا ةلوِيَتلا

 دعب دقعلا عفر يف ءاهننلا دنعو . لاقاردصم ةلاقالا

 ةقاقتشاف وإولا نم اما ةفلإو تايلكلا يف لاق . ءعوقوأ*

 نم وا لاقو ليق نم هيف ٌدب ال نفل | نال لوقلا نم
 رسفل | ببس مونلا نال ةلوليفلا ظفل نم ةقاقتشاف ايلا |.

 | ضعبو . ةلوم فلا عضومو ر دصم ليلا ب خاسفنالإو

 1 فتكك لم لوفي ةماعلا

 لفسا فيس ةرطنق نيءانبلا دنع طاّميتلا - طمق
 القل د نمو حاس فاو اولا اساسا لج ءاننلا

 ءرت ايلاقإو كتترثع هلا لاقإو ٠4 ةفعف عيبا ا”الفو . ةلثافلا

 اا

 فيل ءنشلإو ا 7 ةنيقي ا

 رعاشلا لاق . ةحلصا ةانالاو

 اهب ادب دق ةحورجم دبك يلو

 اهنيفينبق ناكول ىوطا عودص

 0 ةنيز انبيقت ةنيق + ةقلخ اذك لع انالق هاو 57 ةلاقا لبال لافا .ةلدابو ةضراح ةلياقم
 باوصلا لبقو) ان اًناشقا ١ تينلا 7

 اليات ناعيبلا لْباَقَتو :ةلئانلا يف تبرش لبالأو 3

 ْ 0 لايقو لقا مالا لئافلا

 | ةقاكي اه 2( 0 0 5
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 ةاضدلا 2 صويقو صايقا 22 يأ صيق لجو

 |«ةتمدهتم يا لولا ةصايق رب »:ةريدتسم ها رفص ةكمس

 هلصا نمررعتلالا ضاق

 ةريعامقورصايق ج مورلا كلم نم بقل ٌرَصِبَق

 ةقرو رهزاا يهذ تابن روصيقلا - مصيق
 ةحئارلا بسيط ةربغ ىلا نسال يسكر تو لكل

 ةقش يأ 9 ضاقف اضيق ةضيقي <يشلا نفاق

 «يشلإو :ةضاع ءيغلا نم «ىتلاود تحتل نال اا
 لوهيجلا ىلع ر بلا تضيقو .اهباجرثيلاو . هلّثم ءيشلاب

 تاي محلا ابمسو 2 ةلبا ضيق + اهو 11

 ادهني اةروس ينو. هل هحات ودب ةءاج ن الفل اًنالف

 ةطوخ يل تّئامول ةيواعم ثي دج يفو .يضرعب ضرع عيب
 .ةضياقم يل مهلبق ام ديزيب اضايف كللثمأل اجر 3

 اًقاف ترسكت | ةضيبلإو ٠ لاهنإو مده اضيفت رادجلا ضيقت

 .هبشلا قف هيلا 0 مابا نالفو بيتر را ا

 رادجتا فاق: لدا ك3 اًضيافت اضياناو ||

 ل طظطتس ناف طقس

 دارغلا لاق قلن ملوتزيتكتا ةضييلاوذ انضا ل
 ه4رازغ نم 8 اًضايقنا

 فيق ٠ .ًالوط تققشت نسل ةبكرلا تضافنإو.ةرورافلا اهلتمو |

 ايلا ةلصاننا اناقة ٠ ةميصالا ةلاق سيياقم جب ساقي امو !هتمع هب
 أ|ردصم ضيتلا + واسم يا هل ضايق ني ردصم| نالعجلا نم برضو ريكا 5 رسلان

 جرح يفلا يثرأ ةغيلا ول ةسبايأ| ايلعلا 5 ةرشنلاو ةنفنع ةيراسيق * ةرسايقو رسابق جميظعلا لبالا ننو

 أ! رغيق اذهو.٠ .بكوكم ساو هام و ١ خرف نرم اهيف ام كتزالف يب ةرسيقم هله مورل اب دلبو و نيطنسإفقأللا

 ااهبنم لكوطصل نالقم يا ناضيق اهو ٠ ةلواسم ياهلا ناسملا هلبا يا
 نم ةعطنلإو عونلا ةضيفلا + در خالا نماضوع نوكي نا تافويلا

 |نيضياتلاو 00 ضيا + ضيف ج ةريغصلا ملا .اهلصا نم تطفس اص صيفنا ثلا تبطل
 | ةريج 2# ضييتلا ةضرقلا + . ملا ةرثن اهب ىَّوكي ة ةريجخ وا مك اسف نال صّيقت * كت نطبلاو

 . شيلا عظوم شيكا هبةقف ةناسل ةنمو . ةروكذملا | ٠ لاهنا اصايقن ا بارتلإو لمرلا ىصافنإو . تراهن

 ءاملا ةريثك |عإ ةضيتحربي و راني صيقلا + تطقس نسلاو .اهذام رثكر ثبلاو

 ةينانوي .بكوك سوطييللا - سطيق

 || ريرحلا طويخ نم لتفت لابح ٌناطيِفلا - نظيق
 ا يا را
 عدنا ْن وطيقلا + ةماعلا مالك

 قاتلا روع هرح د ٌدتشا اليف ظيفي انموب ل
 |ووقلاو كم أظبيقت هيشلا ةظيق د + اظيقوي اوماقا

 الحقو اظايقو ةظياقم ةظياقو ..|رظاق ىجم ناكللب

 .رهشلا نس رهاشك ظيتلا يف ةلماع ياةردان ةنهو

 اير ةدش ظيقلا »+ |وظاق ىنعم اضيق موغلا ظيفتو

 || ىه لاقيو لدهس عولط ىلا اًيرثلا عولط نم فيصل
 مست ام يلا + ظوبقو ظايقا ج فيصلا لصف |
 | ةظِيتلاو.ظيفلا يف ةماقالا عضوم ظاَتماو ظيتلا + ظيقلا |

 0 .اظيفلل ينكي يذلا ظل .ظينلا دكا كا

 زجارلا لاف

 يقشم ةفيصم ظقم . قباذه 007

 تشولاجاعنكجاعت
 تّحص كيف عيقي ريزنذملا عاق

 باقعلاو ةمبظعل | ةيفاجلا ةآرملا ةلَعيتلا  لعيق

 ىلع ةلعيف ةببانع لاقيو ٠ لابجلا سورب كلا
 ةلعافلا ىلا وات يا ةفاضالا ىلع ٍةلعيق ُبباةعو فصولا

 اهولعتو ليوطلا لبجنا يا

 ظ

 ا 3 5 « صح 3 هير - ا ل

 ْ : || فيتو . ةعبجت افيقت ةقيفتو | يقث هرثأ فيق-

 ظ
 أَ

ْ 
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 يبوقرع مشي دقو نبترخوملا نم نيدضعلا مام اًضيا|

1 

9 

| 

 ا

 هه انسعلا اذ عنمي انك نموللاب كتنلا

 دق اكلم

| 
 او ضيفل | را ننل وابدا تاو 5 ا 8 ري 7 5 1 .٠

 ؛ادلإو : دخا اديبنت لجرلا دّيق دب ديق ا

 .طالتخالا عنج اب ةلكش باتكلإو . هاجر ين ديقلا لعجا

 أبتاكلا ٌديقو» ة.قر باسحلا دقو ٠ ساس ليزك

 - عنم ٌكتنلا ناميالا ديقو .افلطا فالخ مثكتملاو
 ا

 ١ ىا.هتصاخ نم راصو قلع هب ديقثو ٠ديق عواطم ايف
 ان لمجم هوحخو لحب ديلا + ب اتي جا ناقل ب ةللوم
 اديتلاو . دويقو دايقا ج اهكسمي اهريغو ةبادلا لجر يف

 لئاها لوصا يف دو دوملا كاذ فيسلا نمو .بتقلأ
 اذ ليرالا وو تلال ناكل يقر, تاك كس

 رعاشلا لاق ديقلا ةروص ىلع ربعبلا قنع يف
 سرغلا ذيق ايقانعا ىلع موك"

 سبتلاو ىفادت ليللا اذا وجت
 هانعمو ةراعتسالا ىلع دب والا ديق داوجلا سرفلل لاقيو

 اهعنج وهف ةتوفت الو شوحولا كردي ووُدع ةعرسل هنا
 أديق ,درهنحب سيفلا هرما لاق .ديفلا اهعنع اك دارشلا

 جمر دق اهي ؛ لاقي .رادنملا ًضيادّيَإإو . لكيه دب والا
 جحر دي اهنيب لاقي ردا دافلإو ديقلإو . جراف
 اذا كاهاس نرم ديتلا + رججر ُرْدَق يا. حمر ذاقو

 0 , دو ق تي كلذ عجار. ةتذق

 الجر نمىل انلخاعضومو سرفلا لجر نم ديفلا عمو
 يذلا عضوملاو. .ديياقم جو هوحغو ربعب نم دي اموةأرملا

 ةليقم ونبو ٠ وحلا راذحما ةديقمو.. لخيو لما ويف دي

 قلخما هيبسلا را ديلا روح ديلا

 دودديَتلاو .ديدايق جربظلا ةليوطلا ةقانلا دودي
2<“ 

 ا

 ااهربغو نتالا نم لاوطلا يضو ديدايفلا ةدحاو اهيا

1 

 |ىياغإ نال 0 ثيبقرم اهناف رانلا ىلا

 لس سيق -_

 اءيث فلا راذلا + ةنع ثحب اًرايتقا ثيدحلا راتقإو

 ا 1 فا ليال بتلاس ب دوسأ
 ب قداح ةامرلاة يم ةراك اوسالاريتلا + ريقلا بحاص

 | دش ياك اذ مريقأ انه + بسلا لماخما رويل لا

 ةرارم
 ودل طا هينا طزن

 ا 0 ةيبكل

 برغماب دلب ُن
 ف 5 ةسيق د ٍهريغ ىلعوو هربعل < يغلا 9

 ' تاق 2121220 ”نالف ساقو . هلاثم لعدر ل

 .ردق نيردالا نيبو. ناينلا ف ي ةاراج اًساَيقو ةسياقم

 | ليقول ناليعا نبق ةليبنب» كف لوجرلا سيثنو ل 5: 0 9

 اهيغلا ساننإو . ءالو واراوج وا فاحت ببسي مم
 | ىىنعب اًسايتقا <يغلا ا ا عواطم اًسايفنا

 | لإ يلتفيو ةليبس كلسي يا ةيباب ساتقي وهو:.ةيملاق

 نرخ نييقيطنملا دنعو ردصم سايفلا * * يلا واد

 أرخآ ل ل لكل

 أ .ثداح لاعلافشث داحريغتم لكور يغتم لاعلا انلوقك |

 | را لسا اوصالأ دنعو |
 يلا هيهشت يف سايفلا لمعتسيو. تاسايق جرخالا
 0 ناك اذا ك اذ نيايق اذه لاقي ءيغلاب |

 ْ (أ عاملا لباقي ام ىلع ءالعل !حالطصا يف سايفلا قلطيو ى

 أ نشفلا قيقد رصحبا نم برض ىلع ةماعلا ضعب دنعو

 أحالطصالا فو سائيتلا 1 جيلا كح
 0 هيف 70-0 اموهو عامسلا 00

 ردك يل أ .اقلا + ره دجوي ةظياضلا اكلات دوجو
 يحك 3 . ةردق يأ ةسيقو . الات انهو ال
 .ءارعشلا يعود ةعادت نجي هلا ةرماحلا ةيمانلاو ردطما

 38 ءارعشلا ءاول عفار رح 0

 (ط اتاك ذا
| 

 |0000 22 32 بجب7ك

 |.رافلاب اهالط امهربغو قزلإوبحلا ربق -ربق



 3 ووف

 ا ةبسلاب اني مار تايك 01 ناجح يتشللا فلا نمل 1 ةزخالا ةيوافلا + دخلا يواقلا
 ||| يرظنلا لفعلاو ةيرظنلا ةونلا سن ةّيبلسلاو | ةّيباجيالا| رفق رسكلاب هاِّنلا سومانلا فو هاَوَتلا * رطملا

 أ يارلل املوازمو ةيركفلا ت ميغ رابتعابو | نيتروطممح نيضرأ نيب رص مل ينل ا ضرالاو 7

 ا( لفملو ةيلمعلا ةوفلا سدت ةيئزجلا رومالا يف ةروشملاو| ٠ معط ريغ ىلع امئاج يا اولا تاب لاقي ٠ عب
 || دجوُي نالاتعتسم ءيغلان كغ لا ىللظوا علا ٠ ضرالارفق ةياتلا + هب سينا ال يال 2
 | ىلإ دادعتسالا نم اجراخء لا نوك لعفلإو :دجوي ملوأ ئونلاو..صرال رق ىوتلا»تطضلإ د30

 أ مرتلا يَوفلإو .دايوقا جةونل !اوذ ولا + دوجولا | وقنا فلتخلا لابحتا نم يتلا :ةونلا عجو لقعلا
 اعد الات,عرلا# ةزهل ا قثردعيو ءارقك/ا | دض :يبلا + هاأخإو ضرالا رفق ينل «وق لبح لاقي

 || درست ّيورلا تاكرح فاتخت ناوه العلا نب . ىلا ديدش لجرو ٠ ىوقو ىوفو تاّوف ج فعضلا
 ْ أد داوقالا لوقي ةديبعوب | ناكو.٠ هل | بوصنم ةضعبو جلبحا تاقاط نم ةقاطلإو: قلقا را ا

 | اهو تببلا ضورع نم ينعي ةلصافلا نم فرح ناصفن | نم ناويحما نوم يف ةَّرنلا تافيرعتلا كو. ىوق

 أ|| ةيزوقتلاو < 2إوق نم ةوق ضفن ةناك بغا ةوق_ن م قعشم |:ةيعيبط ىو ىسن ةينابنلا نسفنلا وت هكا ١

 ات نم مآلفلا ىلععي ام اهلمعتست ةماعلاو . ىّوق ردصمأ سفنلا ىّوقو. ةيناسفن ىوق ىسُ ةين اودحا سفنلا ىوقو
 || مس | يوما .وانن ىلع اهعمتو ضرالا ةيشمتل يلاملا نوعل || رابتعاب ةيلقعلا ىونلإو ٠ ةيلنع ىوق ست ةيناسنالا

 ايار ٌيوَق نالف لاقي .ٌيوق يا ودم سرفو ٠ لعاف اهطابنتسارابتعابو ةيرظنلا و :ل وسن تايلكلااهماكاردا

 || ةركّذت اهانلعج نحن ةعقاولا ةروس فو .هتبادو وسفن يف | .ةيلعل !ةوفلا ست يلرلاب اهتلدا نم ةيركقلا تاءانصلل
 || ىارفنلا فو [ونلا نولزتي نيذلل يا نيوقملل اعاتمو | كيرحت ىلع ةيلعانلا ةوقلا لمحت ةوق يه ةنعابلا وتلا
 | توقا نم. مامطلا نمره دوازموا معوطب تلخ نيفللا ثور هماوا تولطم رما ةزوص استرا انس هال
 اهيكاس نم تلخ اذا رادلا| ليصحتل اًبلط كيرحتل | ىلع اهنلمح نا يجف ل ايخحنا يف ةنع

 ا غبصلا هينب ةيوثو ٠ ةانلا يف هيتي ةلكأ ام اق اًمفان هيغلا كلذ ناكداوس كر دللا ةنع ذلعسملا ءيغلا
 . ةلعج داق ةءاقإو ةكيفن ةلكام هاو دلا2 انو عشاوا .ةيناويغ وف ىس اراها اوكا ةن يف هيلا ةبسنلابأ

 أ||..ءيلا نكت ةداقتسا ةاقتسإو اًييفن ًةيقثو .ةئيقي| دنع رفانملا ءيثلا عفدل اًبلط كيرحتلا اال
 ا ينيع ههنا نا عصت د من امل ف يسارا ف ف ناك اخ دلل

 ||| رثكي لعجاذا هايف هب لاقيو . ءيتلا نم مسا هاَيِفلا| كيرحت تالضعلا تعبت يتل | يف ةيلعافلا ةوقلإو. ةيبضغأ|| ٠
 | بي يذلا اردو . يف ريثكلايتلإو يلم ”يلا لع يطاسبنالا كير 500 /

 أ ءيفلا ىلع لمي او وح عيملاو : ءولل | ةوق يف ةلفاعلا و ةلإو .ةثعايلا ةوقلا ويضتنت ام بسح ُ

 | رايق جراتوا تاذ برطلل ةل[راتيقلا رقيق سيو ةركفملل هلعتسم مسجلا فيس ةلاح ريغ ةيئاشور
 أ ةعنمو ةعبج اشيقن ةٌتيقث - ثيق  |ةوقلإو . رانا عماول ترم س ددكإو ّيسدفلا رونلاب

 رئي ج ةيقوفلا ةاتنملاي زاير اَعِتلا رفيق . |نع فشاكلا رول ايا ريصتفاة ياس رق
 | نجت لاسودةئلا يف تراص اين ع جيأن حرجا 7 ةيطالا يناعلل ظفاحلا يف ةظفاحملا ةوفلاو . ةيبيغلا يناعملا

 | جد داقا حا اقإو انيس حرجا عفوي جوفي حانك يع وأ ةبسن ةيمثو || ىلا اهتبسن واط ةنازخاكةيمهولا ةوقلا اهكردي

 |ةرئافك ا هاضيبلا ةّيا لا + ةّيئاي ةيواو حاق ىنعمي احين ةوقلا ىهسن ةيناسنالا ولو .كرتشملا حلا ىلا لايخحا

| 
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00 
 تتح -
 0 ا

 ةنمو ٠ . ةعماق ناسنالا ةجقو. ءيش ىلع مدي ملاذا يق ةلام ا

 لاو. ناهن الا يبق اكل ةناملا ضعب نحمل ||
 ايفل ل هيلا لا هسا يلا + ماقول قخامأ

 ٍدح ةناخما لصا يف ه هب طبضني ة] فصوال 4 ا هيلا بسني ىث جح

 ا بوب اك هب طبضني فصوةلام فالخي

 رمالا ةّيِمْوَق ++ ةفلخلا لصا .نرم ةروصو ًالكش لثم

 .١” لدتعملا ا نوماّوق ج ريمالاو ةماقلا

 |لانيو .ميق ةحةماقم موقي يل حانملا واقي يذلا نمثل اوأ أ

 ااحاص امهناك اقراعتف اخرص اهوانن اهواتثو ١ ناكم ىلا

 نايولقماهو. عاطا اهاقيتسا هقيتسأو اهاقيا هقياو :ديصلا|

 |هل يلاثلفم ل اقيف هلكشو هتروص ىلا بّسني ةناف لدتعملا |

 وو

 أةعبما يون نم هب لؤي نهد دنّوانلا - دنوق
 لاعسلل عفني نميل إو

 | ةشاح ديصلإو .خرص أهيوقت لجرلا هَّىق - هوق

 هاب ن ناةلاس اهاوقتسا ةهوقتسإو ٠ 5-0 .ب ةراماوه توصب

 0 01 0 كل ا مرر ىف
 ياةاق لع كلام لاقيو شيعلا نم هيفرلإو لكآلا يف

 رجارلا لاق 0 ماّوَبلا + ةتماق ناسنالا ةيموقو . ةماّويقأ|

 ارانلا الول لات أ نسعح
 ا 1 ا للا

 هللا انيلع سانلاوعدي وا اهالصت ن

 اهاق ريمال انعمس اال

 هل( كب ال باوصلاو ا) دن ال يذلا بلا # ”ةعاش يلأ| ا ال راس ندلا ةعرتلا + بضحلا لجرلا يالا 4

 اهجوز ةأرملا مق + هيف وخل رايتلاو ىلاعت كال

 ثنوم ةمييقلا ماقم ملا 4 ةنمو ٠ 0 عمقا

 ةاملإو ٠ ماقا ردصم ةماقإلا * ةميفتسملا ةنايدلإ |و ملا |

 هيف تضوع ةالصلا ماقإو .ةفوذخخ زول واولا نع 0

 .لالعالاب ةطقاسلاو| اولا نع ةضوعملا ءانلا نم ةفاضالا

 ا
 .جةتفيظو هو يدنجا ةماقإو يي

 ةماقالا مانملاو مانو .٠ دنحملا ميقتسملاو .ت اماقأ|
 اةلزنملاو نيم دفلا عضوم اًضيا ماتو . اهنامزو اهعضوموأ
 اير 0

 ارايدلا [تعاط لدر ات
 اهكسمي ةبشخ رمّونملاو . ةماقالأ يع . اهمانيف اهاحم

 ,سانلا نم ةعاجاو نلجلا ةماقملإو ةماّتملإو . ثاححا
 رموظنم نوم بطخ لع تاماَثلا قلظنو تاماَقمج
 ّيريرحنا تاماقك روثنمو

 س مق يفرك ذ سمؤتلا

 .ناسللاب ىّدعن انوقث لجرلا نوفل - نوق
 + ةوبفلا ةنم عنصت رجت نافلا* مات احدم حدم رالفو
 يد هفلقنلا هلت ١ اك نع يرظ نورافلا
 فيرحت ةنؤفلإو . ْرَوَق ج هانالا اهب عقرب رفصلا و!

 أ

 ظ
 ق يايف تركذوةنوقيالا

 انام داب ناتسموف * "سف هداقدللا < نالعأ

 كك جن امل هوَ بوب ةنمو ٠ تفريج برق

 نانسهوق نم نكي مل ناو قو هل لاقي ةهشا بوت

 ىلع يوقو ٠ .ِوَف وهف فعض دض وق ىوفي َيِوَق

 كربلا كيوتو, ةقاط يا ةّو هب سيلو . ةقاطرمالا

 || لع ةوفلا نموهف انيدش عاج ىوق نالفو ٠ كا

 /|ذض ةبوقث* و ارق يلوا بيترتلا سكع

 6 اتم هاواقو ع يا كلذب ىف ةفعض

 ةتيلغف ةوقلا يف ينبلاغ يا يوم ن رالف يلاواق .ةاطعا|

 تناك“رالفو . د دض رفتفإو ىنغتسا هاوقا لجرلا ىوقأو

 سب رس اخ هلم لعج لبحتأو
 0 .رخآ جو تيب عفرب ةيفاوق فلاخرعتلإو
 توقإو . ليلتف بصنلاب ةاوقالا امإو ٠ ءاوقا الب ممل

 رذق يا يلا يف لرت نالقو اهيكاس نم تلخرادلا

 ا
 أ

 . ةيوق ةتياد

 ددشت ايوفن لجزلا ىّوقثو . مهداز ينف موفلإو . ضرالا

 موقلإو . اوديازت اًيواقن هاكرشلا ىوانثو . قوق اذ ناكوا

 دّدشت هاوتقا لجرلا ىوتقإو . عوجلا يا ىَوتلا ىلع اونا

عو . هسفنل ةصتخا < 0 .قوق اذ ناكو
 . بتع نالف ىل

 غلب ىنح عوديازت يا . هووتقا مث اًنيش هاكرشلا ىوتقإو
 ب ا ىوفتسإو ٠ هنع ةياغأ
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 نتكلم 55 3 لدعمها د

 2 ا 1 .ةعجو | يأ

 . ةآلوت رماب ”ماقو . هب ةعجق'تلّدعت انكب
 أق هلهإو .اهيف عرش 0

 ,تماقو .اهناشب ماقو !منام اهيلعو ةآرملا لجرلإو ٠

 ةنمو .ةلّدع ايوقت <يشلا مّوق * ا 7

 باسح يس اهرو اهضرغو اطوط نايبل ن نادلبلا عد ولا

 .هجوع لازا هأ هارد موقد مو انت ج ميوقتلاب تاقوالا

 ماق اماّوِقو ةمواةه ةقواقو ٠ لسان لج او
 |ةعراصملا فيو . ةداض انالفو . ةماقم ماق <يغلإو ٠

 ةماقو 0 ناكملاب رماقإو .رخالل امدحا ماق اهريغو
 اًءطو هنختإو م

 ىهو ةموقا ام بجتل ا يف لاقيو . هجَوِع لانا 1

 ءط 2

 .مّوق عواطم اموفت هيثلا مّونتو . ضعبل مهضعب ماق اسوافث

 اًمايتقا ةفنا ماتقإو . لّدعتف ةتلّدع يا: ا

 اوهقتساف ةدجلاةروس قو. ل لها لكس فو انف

 |لعاف مسا غاقلا + ةطالأ نود < هيلا ةجودلا يف يا٠ هيلأ

 عاقو . ةضبقم فيسلا ٌعاَقو . .مايقو ماوقو مثو موق ج

 2-0 نب مكح لوقو .ةنم 0 عفترم الان ءامل

 ال يل .اًئاق الا عال نا ملص هلل لس ت كيا

 ةلحاوو ماقا كأ و ةئاثلا ل ةطانشلا

 ١ ذو .تالكلا نم ةقرولإو ابلطرا[ينيوفلا ماعق
 ج باسحا اهيف ج 1 ةقرول هريغو راجتلا دنع ةئاقلا

 قدم لافي دقو ٠ :ةلضتمم تأ ب قو. . ٌعاوقو تاّئاق

 اهرصب بهذ يت ةئاشل قيل ءاّضيا الاقل

 اا

 0 ئهو تيب لها مارق ”نالف لاقيو .تونلا نم ناسنالا هيلع رم اتو

 |ةيعبت لع ماسلا ةلخدتو ا ةضاخ ل اجرلا وا امم ءاَسنلإوأ ةالصلاو . ةربظا عرشلا ماقإو . فيرملا نم بلل دان
 |برحلا ِق مولا مواقتو .اط ىدان ةالصللو . اهاعف مادا

 أ رع مسا لك كلذكو موقلا تماقو مونلا مأق لاقيفأ

 ا || ريفنو طيهرو 3 هلع ا لخدت مل دوا عل 5 «لادتعا ةماقتسار مالا م اًقَتْساَو

 | امو ةدحاولا راو ردصم ةمؤقلا + ق جا هعاداب ةركبلا ةّئاتلإو .اطاح لع ةيت ةقدحلا لب فسخت مو اهؤضو
 ىلع ةثداحلا ةيوازلا ةحاسللا 4 بانوأ نيعالي اولا نم

 وف

 ب 7 لانطالاو 5 ل اعل

 ا ماونلاو . هلو
 ا مي أمو هب دو ككاو 1 ال 5

 ةبادلا ُعاوق هي ذخاي لاح راقزلاو . ماش مقي يذلا م

 8 0 اينلا + 2 تاي وشن |

 5 الوكسلا ةروس يق ةنهو٠ مل د

 | ا .اًمايق مكل هللا لعج ينل مكاوما ةاهفسلا
 أ |لزانملا ىلع روبعلاو ءانفلا دعب بلا دنع ةئانتالاوهأ

 ارو ين هيام قاركا سل
 أ

 | ةلفنلا مون نرم ظاقيتسالا وه هلل مايقلاو ٠ ةيلكلاب.

 ايمو دودعب تدح ضال افلم ثلج لغو هادا ميلا
 || ل اجرلا ترم ةعاهجا مد مون هرقل + ثععبلا موي ةمايلا موي

 تفحتو شب (تاتجلاب عاطملاب عفايفلاةكللاتب اوس

 | نافرقتو -ء داقنل 0 دحإو ال نبيمدالل

 || لبالا لغم نييمدالا ريغل 0 لكي

 / مواقا مولقإو ماوقا جاط مزال ثيناقلا تال غغلإو
 هورس نتف للعلا قو

 | |مهمسيف بناجالا تعب 00

 اوعبتا موقاي سي ةروس تيس 3 يال اجم ةموقا

 اديس نكي لو رخل كرك هيرل امال
 يفو . ءادعالا ىنعمب وتلا لمعتسا ارو .ةموق 3

 0 وا مهرماب سيئرلا موقي نم لك تايلكل
 نمو ردصم مقلب مااا إد 0
 أىلع نيدو دنعاّضيا قلطتو. دقو ةطاطغ نامنالا
 ضيا ةمالإو . بوو تاماق ج ناسنالا ةماق باع

 ي كقو ٠ دحاو دج

 | | عونا ةميلا + ةتماقن اسنالأ ةموقَو .ةموق نيتعكرلا نيب



 0 ا ا ا لوق

 ل برضت ينل ا اهتيفخوا ةّلثلاو لئاف يا لقي ملام ةلوقد+ تندظ يك ًنلطنم انيز تلقوحت ربغو
 | تود سئئرلاو هواري كولم نموا كما الا الم اا كا ل طقم
 | ينس تنمو تيك يق ةلصإو لي ةارلإو ىلعالا كلملا ٠١ ةضوافملاو ةلداجلا نرم اهيف ا ةدقاعملا ةلواقملا ةنمو
 | لع عيجيو لابقأو ل اوقا ج ذفنيف هاش ام لوقي ةنال دب لّونتو . هيلع هادا ةلاقإ ةلاقإو ل اوقإ لقيول ام لوقا
 اةلانلا + عمسُي مل نإو ظنللا رهاظ يلع هانب ضيا لوبق .ةل ةقيقحالام هيلع لاقو اب ذك ةعدتبا الؤنت ًالوق هيلع
 ةلَوق لجر * سانلا ةلاق ترثك لاقي . لوقلا نم مسا ًالايتقا مههلع لاتقإو ٠ انضوافت ًالواقترمالا' قاتلوا 1
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 اك رذل] ةيلوكلا د كربلا ةريثك وا لوقلا:نسح يا ديبل لوقو . هراتخا <يشلاو ٠ كتحا ع سس سس سس ص سساسا
 ةلَوَق لجركَل اَوَق 0 وعلو ةغلابلل لاّعف لاّيقلا ةاقت ةلفان هنا تاو

 | .لاوت لا تنم ةلاّوقلا + لوقا نباك لق نباوهو ديعسلا الآ ا انتقي الو
 "!لوقتلا + سل 00 لوقلا نسح يل ةلاّوَق لجرو  ةلاقو ليقو لّوق جلعاف مسا لئاقلا + اطوقيال يا

 امورك نلف جلاناأرلاو زل. لولا لدم ظنل لكوا مالكلا لوقا + ىإولاورملاب لوقو
 ١ | ]درك لوم لوْ ليتر د١ :واو انك يصف ليواقا عيجلا عججو ل |وتا ج اصقان وأ اًمأت ن ناسللا ب

 نا لاو :ةلوق لجرك ةلاوغتو لوي لجر * ةلّوق ىارشلا يف ةلاقلاو ليقلإو لاقلاوريخما يف لوقلا 1
 | لوقلا ةسح يا لويد لاو ةأساو . ةلونلا - ليلاو 0 وا هل ناسا لاقلإو لمتلاور دصم لوقلا
 | ةنمو .ناسللا ءامسا نم اضيا لولو .ةنيبل ةتريتكو ا دقو . ٌرشلإو ريختا ديس لاقلاو ةلاخملاو ةلوقلإو لافلإو
 أأوذ انيلغ تفقو ةيقرافلا هتماقم نم ٌيريرحلا نوق | لوق اذه ل اقيف:تاداقتعالاو ًءارالا لع لوقلا ىق واطي

 | خل, لكلا لوتملاو :.ناسل وذ, يا .ئئرج لوم | ىهو . هللا ايهذ امو اهّييار يا يفاشلا لوقو ةفينج يلا
 ٍ دونك لؤنلاو ٠ ةلواقمو لواقم ج نيل! لما لوتلا تايلكلا ينو. مالكلا دوج ميصف يا. هلاوقا نبا

 .لوتلا لوعفمة احن ا دنع لّوَتلا لوو" لوعفم هاما ىلع قلطي م ىنعب ةغللا لصا ثيح نم ظفللاو مالكلاو

 1 0 ا لونلا ةلانكإو | يفاحملا فورح نموا ميثملا فورح نرم فرح لك

 ْ تا ةّرم كليق | ةيسرهعشا لوفلا كي 15 اًريفم ةنم رثكا ىلعو

 بو ماللاروسكموهوا ةمالرسكت دقو وقلا نم بكرملا يف رالكلا رهتشإو ظفللا فالخب ديفا

 ع ةعهرسلا ملؤم يدعم ضرم مشو فاتلا | دج 2 يا.لاوقا نباّوهو . اذعاصف نيءزجا|

 ل ا كنان ولا كنك ايرعم .جيرلاو لفنلا| ل 7 نم ناهساوا ناردصم ليقلإو لافلا * مالكلا

 ركذيسو ربك م مهاره ناولزك نم | نينانل دا لاق رثك لاقي . لماوعلا بسب نابرعيو

 ايكى ينص ظيلغ يم ةينانوي نولوكلاو نولوثلا نيمسا العج نايضام نالعف لصالا يف اه ليقو . مليقو
 | دبكلا نم برقلل نيهل |١ ثاذ لبي روعالا نع دعبي | اناك أم ىلع ل ديل اهب يتبإو ءامسالا ل اعتسا المعتسإو
 || رسيالا بناجلا ىتقاح اذاف ارد راسيلا تاذ ذخاي | معلص هللا لوسر يب ادلد ل جن. اينكتإل هدير اكلع

 لضتي كاانهف ضيا اردخم, فلخ ىلإو نيملا ىلا ,لاغأ اذكل يق ملوق نموه لبق . متنلاب لاقو ّليق نع

 | ةنمو اا 0 اهتانب ليقو . اذك نالف لاقو

 | ةييلرللا ةيولوتلا < ةمس قتشا | لاّوسلاوادادتبالا لاقلاو 00
 اثه بصتاا ةَماَقو امابقو ةموقؤ اَمْوَق موفي 0 | ”ل اق لجر لاقي .لئافلا اًضيا ل افلاو ٠ باوجي الفاو ظ
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 لوف قوق

 موبو ٠ عافلا نعبد 3 ميلا لبقو 5-5 اكل

 رادلا 5 لوم ةعانلا + ع 0 علا 0 هيف قب

 ةيرجلا ةلعو لاق .ءاحاب ةحاتلاكاهعحاسأ|

 يا يا اس تك له و

 طبغلاي ّندقوتسي رادلا ةءاق يف

 0 جنذلا عاّوتلا

 . ةريضصلا هيكل ريغصلا]|

 اهولعتو ةلعوتلا للا يوات َز تا

 »+ صقانلا نم هانثك ةعلت اًقوَق ةفوقي هرثا فاق

 م +لقوف هدتخ اما لاقو همالك يف هيلع اذخا اًمؤتت نيلجلا يف امالق فون

 .هيف لعرجت يا يلام لع فونتي رهو. اذكو اذكلقلا
 فرعي 0 ةفاق ا |

 + ايرارألا ءاضعا ىلا ةراظنو ا 5 فرعيأ
| 

 هيفو الا دلب نم امو ليق ذم نموا ضرالاب طيح
 ةرما موق كلبت نإ هلآ. ثار اذا كلم اهطلعو هل قرد

 نذالا نم فلا نات مناوهو أ مج فين كو
 فافبو ةعبقر فْوقب ذخإو .اهُمسرادتسم وا اهالعا
 . كسفن فوقب توجن لاتقيو اهفوصب ذخاك هيتبقر

 : رم يحفل دنع فولو

 هنم لمعي بلح دالبب دلوتي يننسا دوسارجت اًقوتلا

 رح“ يفو . اهتفوصب ذخاك هيبقر ةفوتب ذخا + ىرلا

 53 ؛”فاّرق ةحاص و ريعص

 مسا فّوقآلا »+ ّيرطع روخي لك قولا : اهنوطب
 رثالل سانلا فوقاوه لاقي ليضفت

 قووافلا ب تتوصاًقْرَق قوت هاجد تقاق

 (لوبجلا 1 لا نال ةلعْوَق لجرلا لعوق
 بانعو ”ةلغوق -بانعو

 نانيعلا هل ت تلاقف داوقك اروع ظنل يذ ربغل لوقلا كلبجو تابلا لوا يف مدفتو ينابملا انفوررح نم فاقلأ |

 * ةملصلا ةقونلا ع ةقامرئاط
 :الرصيق برض نم ةّيقؤفلا ربنان دلا : ك

 ةقوفلا 0 5 وم 0 يسب ن ناك

 تيا
 ةيرددكسالاو رم كلم نم لكل بفلو ماهاك ضايب |

 دنطلا ميظعلو
 2 ل

 دنشا ريط نم عاطل شقوتلا

 تابن عقلا
 3 نع ةلفوق لبجتا ةيسلعبلا لقوق ظ

 و.

 8 5 اقوط 2 لئاط سقوتملا -

 ةلقاوفلا مهو راضنالا ن م نطب ١

 ب 00 حاص ءانيقو ا وَ

 ًالاَثَمو ةلاقمو ةلوقو اليقوالاقو 55 ل وق لاق

 لمعتسي دقو .ةخل لؤقو .ليق هاوهجم يف لاقيو .ظنلت |

 دقتعإو كح هب لاقو طقس طئاحلا ل اقو.ةعاطو اًعمس

 لاقو ١ هب لاقو زعلاب فطعت نم ناجي ةنمو . بلغو
 هيف لاقو. ىرتفا ييلعو :ةبطاخ هلو . ىور ةنع

 هارب لاقو ..ةذخإو اهب .ىوها هديب لاقو . دهتجا
 9 هي ديب للا ةو .ةعفر هبوثبو ٠ ىشم هلجربو ٠راشا يأ
 ىنعمب هييو ٠ةولتق نالفب روقلاو . اهب برض طئاخحا

 0مم ممممممماا0ا0اااااذأذآذآذآذآذآ]]آ]|]1]1]|]|]1ز]|]|]1|]|]|1 101|1 10 10 0 01 1212121 12ذ>70>7>7ز>7>7ز>ز> > +0 0 ا

 اهب رّبعيو ٠ لبقإو حارتسإو لامو تامو لغو لكب |

 لكأف لاق لايف اط دادعتسالاو لل اعفالل قيهلا نع
 لوقلا ليعتسيو . ُةوحنو ملكتف لاقو برضف لاقو
 ةزوكي نااهدحا طْورْمُي ةلمع لمعيف نظلا ىنعمب

 -لاابقتسالا ظفمبب نوكي نا يناذلإو . ماهغتسالاب اًقوبسم

 نبي لصنيال نا عبارلإو . بطافعلل نوكي نا ثلانلإو | ةسبلي يذل اكري دتسم يناوطسا سارلا سبالم نم
 نم قيتلإو قولا |و قافلا قيواوق ج ةنراوملا ةنراوخ

 |7١ قمحالا اضيا قاقلإو .لوطلا شحافلا لاجرلا
 م قّوفلإو . قافلا مث فرعيو عامل ججو شياطلا

 2 ف 5-5 ربع 0 ةبع 0 0 0

 | بطاخخأ فو ثربغو الملل يف يلام نقلا ع

 | الثالثه



 سوق

 يذلل بو .امهس سيوف ريخراص وا امس سوق

 ا دوءيو كلذ قرع عج مث كفل اخي

 رمفدن سوق لافيف اهصصخب ام ىلا سوقلا فاضنو

 سوقو ةيبرعلا تو لبن سوقو قهالج سوقو

 لثم دحإو سوق نع مهومرو ٠ :ةيوابلا يثو باشنلا

 بوث هل نيترو ساونا صو هددها

 00 جول لعؤست ىراصو واللا 0
 6 كال ردكو أ داعلا

 لوقو ,هذ ناقي ةنال جاردلا نبا ريو .اهلصا

 نوفا م جشم راك [هيزكو ءاقلا ةهتلاو

 | سو“ ةو ةريادلا سوقو ةرطننلا سوتك اسوق سب

 مسإو دئاصلا تيبو بهارلا ةعموص سولو ٠ .حزق

 ءةسراا سس سومو .بلكلاوب رجزي ثوص

 *روهشم“ موي ةلةارسلا دالبب عضومرصقلاو أ اب سوق

 وتلا باص شاوتلا + ةتمزالا نم بعصلا يسؤقلا

 | محهن كو ديلل عطتزجو اف ىازلاولاهقلسو
 ةساوق جةدورابلاب ديصلا داتعا ترم ىلع ِهقلطا

 رهظلا ينحنلا سّوفالا ب لدخما لسري يذلا ىلا
 دالبلا نمو ةنمزالا نم بعصلإو لفل 8 كزقلا! ْ

 سوقا يجب هللا امر ةهليزطلاءايالإا وتو ديعبلا|

 قيهاذب يأ

 .٠ ليخ 0س يذلا نيراشلو# سونتسلاكسونلابأ

 يرجت يذلا عضوملاو ناديملاو --6 ةاعو سّونملاو
 ج قابسلا دنع لا هيلع كفصت د لح .و ليخلا لم

 ٌجهذلا لايعلا وبا لاق . سواقم

 جر نسوافملا يدل ءالبلا نا

 نونظ محرو بيغ نم ناكام
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 |رذق وا قير نيسوق ردق يا نيسوق باق ناكف

 انرملا نكد لقنأف ىم اماه نوجا! (ةعاون

 ااضؤنت هانبلا . ضّقتاو ..بانطالاو داوعالا ا

 لدبب الدب يل . ضب اَضوَق اذب ١ ذهوا 3

 منغلا نم طوق يعار طاّوقلا # فاقلإ

 ٠ هبشملا بجاحاو سوق ةعم نم سّوقنملاو |

 صكن نالفو .علظ اَناَعَوَق بلكاو .اعق بلقا

 لخأل ١ عاتقإو .اهالع ةرجشلا هاب رحإو .كئاش ناكم يف

 | ةرصوفلا فّلختو ءارلا دي دشعب ةرسوقلا  رسوق

 تل
 داصلاب

 # وعطق دعب رركلا يف ىتبي ام ةشاّوَتلا شوق
 شؤقلا + وتوص مساب يس ةناكش اهلل مسا ْش ام اق

 ىلا سلا ةرخبوم نع نم لست: ووحنو دلج نم ةنها
 شوق نولوقي مثو ٠ . ةماعلا مالك لف يو ةبادلا رخوم

 ريغص يأ 8 لجرو ٠ م نانا ةبادلا

 *يشلاو قم زها لجرلا ردوقت -- رصوق
 ةمّتشراةارا 11 دي دشعب ةرصؤلا + ضعب يف ةضعب لخد

 رّتاهيف ماداماب 2 نييظةلصق نم ذخوي رهتلل 2اعو

 رعاشلا لاق :ةليبنز لاقياالإو
 هرصوق هل تداك نم جلخا

 هرم 0 لك اهنم لكأي

 ةآرملا نع ةيانكاّضيا ةرصونلاو
 ةفيطقلا فصْوَقلا تصّوَق

 221 ضوق + مده اَضْوَق ةضاوقي هانبلا ضاق
 | ىه و 14 يع نم نفت: ضيوتتلاو رادع تر ا

 :تبهذو ءاج لجرلا ضّوفتو» مدهنا اضايقنا ضاقنإو

 .ردضم ضّوقلا 2كوب عظم تشاو قلو

 ةط|رتاج ةئامو معلا نم عيطتلا طقلا طوق

 ةضتو رقللل اهلمعتست ةماعلإو . اكل مودل

 ظيَملا ىنعم يف ظْوَتلا - ظوق
 ىهو ىزت اعاّيقو اعْوَق عوقي ةقاناا ىلع لفل! عاق

 يثاماكوعبنم هيل لام اًعؤقت لجرلا عفت # سخو

 عافلا * ةعاّبق ىننالإو بنرالا عاّوفلا + جاه اعايتقا
 | ماكالاو لابجتا اع تجرفنأ دق ةيعطم ةلهس صرا
 ْ أي واولا بلقب ةعيقو ناعيقو اعنقو عيقو عوقاو عاوقا ج



 سود روق

 3 ها دونلا 5 نضأضَتلاَو دوق ردصم دّوتلإو: بكرثالوأ ْ

 |١ .ديدايفلا ةدحاو دوديتلا*ةيل أعلا ةينالاو دوفألاثنومأ

 ةمرلاوذ لاق. اهريغو نتالا نم لاوطلا وأ ْ
 : تح لمْ وذاههنعل تدار

 ذلداجلا ةشاو قتال هل
 ةارملإو لجزلا نيب بعاساو ةغلابملل لاف داَوَقلا

 * ةيريمح فنالا ضيا داّيَقلإو ٠ ةداّيق الإو رومثللا

 ليلا نم دّوقألا *داقنم لولذ يا دق رعبو سرْف ْ

 قتعلا ديدشلا اًضيا دوقالإو .داقنملا لولذلا ةرعبالادأ
 أ ةنال دوقا دازلا لع يضلل ليق ةنمو : هتافنلا هلق
 ةوعدي نا جانجين اتاسنا ىري الثا لكآلا ىلع تقلتبالا

 فرصني دكي ل ءيث ىلع لبقا نمو ليولظلا لقفالا

 | يارعملا 5 ةتلعجو ٠ 0 3 2 قثالاو ةنع

 ََج ج دوو لبح تمد هب داقي أم دّوالِإو . نيهل | نع

 . لصالا ىلع دْوٌوُدَم ل افيو. لوعفم مسا ع ْ
 دّونللإو . هلا ناقنا ياةتداقم ءاطعإو :رذضم ةااقلإر |

 لبوطلا لبجا
 هيمدق فارطا ىلع ىثم روق 0 لجرلا راق

 0-0 ا 0 .اهتونص عمسي الل
 ةأرملإو زيلع اا: كؤفلا رّوني اهك اريادتسم اًقرخ ظن

 اربوقت# يشلارّوق* روع 6 لجرااروقو .اهنتخ
 | اًرؤنخ ليللا رّوقتو :اًريدعسم اًقرخ اطسو نم ةعطق|

 .تمدهارببلاو. عقوار ايقناراقناو ٠ تشن ةيحاو روم
 | ىلع اًراوتقا ُةروتقإو اًرايتفا « ثلا راتقإو : لام ِهبو
 ىلع تالفو . اري دتسم اًرخ هطسو نم ةعطق لصالا

 ع : داجلاو . ٌريغتو رمض اًراروقا سرفلا ٌروقإو ٠ .جاتحا|
 |رّوفام# ةّراّوقلا + + بهذ ضرالا تابنو .٠ نمس نالفو

 نم تعطق امو ميدالاب خي وا هريغو بوثلا نمأ
 *: لف هبناوج نم عطق يذلا يشلإو ءيشلا بناوجأ

 .تفزلا وه وا لبالاو نفسلا هب ىلطي دوسا ةيشراقلا
 م ا مضل أ عيطنلا وا لبالا اًضيارافلاو

 يذ عدو ٌيَرلابةيرقو طساوو ةفوكلا نإ عيطوم زا

 | ىلع برعلا هيف ترصتنا موي 00 | 5

 نطنلا نم ثي دحلا ديجلا لما. ردصم رْوقلا +

 لييجا ةّراقلا + دا نا نم عوام تيدا نأ

 دا لابجا نع تعامل

 اجدكدوسلا ةرخخ كلوا دوسلا ةراحت ةر

 2 اي ةليبقو هب دلإو ”ناريقو كْوقَو راقو تاراق'
 غي مهرفي نا خادشلا نبا دارا الل مهافتلإو معامجلالا

 مهرعاش لاقف ةنانك'

 ملظلا لافجا لثم لفت انورفبتإل ةراق انوعدأ

 | ةدحاوو اهامار نم ةرافلا ياسا ا

 روقا ناكم ل اقي عساولا رّوقألا ءروكذملار يخل راقلا

 يا تايرّوقالاو نيرّوفألا ةنم تيفلو ةاروق ثادوا

 نارطتل ب ةلطملو لومفم مسار راتملا ياودلا
 تر يدوس كيرلا

 ةملعلا اولا نيكة تيبنلأ زوق زوق

 0 اري دعسم ةموك ىنعمب <يشل 3 اا زوق لوقي

 0 16 لعولاو 0 0 ا او ىوعو

 فيك 8 ]دال نع علا 34 :ةلكآ اًرايتقار هل
 قو زاوقا ج فرعا ن

 * ةماعلا مالك نم دنع يا ةموكحلا

 يكلا#

 : ص تان ملم عروق |

 و سوفي وي |سوقو.٠ . يايلا ا

 اًسيونت يشل سوق نبل يحيل سوفا اكو 3
 اهوحتو ةدورابلا سوقو ٠ سوق ىنعمب اًسْوْفن سّوفتو
 اًسايتقا ءيشلا ساتقإو . ةماعلا مالك نم هذهو اهنلطا

 ةلئبس كلسي يأ هيبأب لسا نالقو .ةساق قع

 + شوقث ىعمب اساوقتسا يل | سوفتسإو .هب يدتقيو | ؛

 دقو ةثناوم اهب يري ةرئاد فص ةلآو ردصم سول

 نمرخوه 0 2 را كرو رّوقو ا ا ركذتا

 وا ةميظعلا هر
 ى

 تاذ ضرالا

 ةزوقلا زواقاو زيواقإو تن
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 دوق

 عبىق يف اركحذ ةعبونلاو عبونلا بط لوهيلا لع ى قدلا ديقو. ا و ىفارخذ ١
 ةلونلاا ةالظعا ةتايقو/ انئوقَو انوفا ةتوقن هيك

 .هيلع ردتقإو ةقاطا ةتاقا هيلع تاقإو ةتاقا# ةقزرو
 بؤبحلا تاتقإو . ةلكا اتايتقا تاتقإو م كم

 لاق :بطعحلا اهعطأ هيف كرانل تيفو .اًبوق اه ذختا
 ا

 ابيحإو كيلا اهعفرا هل تلتف
 اردق 0 ةتنقإو كحورب

 نع ك5 1 ب 1 ةلاس ةناقتسا ةتاقتساو

 يف وه 0 ندع 0 دسالاو 00

 قررا بكمل كالت وف طا وذ
 ةكسملا تاونلا * دش تانلا

 ثوذلا ةتينلاو تيِفلا * تإوقا ,ج قمرلا كسيبل
 ظفاحلا 5 + 2 واولا تيلقف فانلا 3
 .ةتوق دح كر يذل اكردتنلإو ةلدهاشلإو ءيشلل
 اًردنقم يا اًبيقموّيت لكلع هللا ناكو ةاسالا ةروس فو
 رعاشلا لوقو .اًظفاح اًديبش وأ[
 ةاارسلا ةففك ندضوئخورب أ ||

 ا اا توي هلم
 ل دتقم يا

 ,لجرلا حلفأو": هحاق ىنعم عك حوف # ةسنك ا

 ل : حرجا ح ا 0 دعل عنملا ىلع م رم

 و ف ج ةحاسلا ةحاقلا نب اق ىنعمب

 .خاق هليل »أ احا راقي خوفي ةفوج خاق

 ها دوس يا
 ةداتموهدانقو'اذاَيق و ادوق:اه3ؤقز :ةبانلا قاف

 هسا لود

 قوسلإو ماَّدق نم دْوَتلا ناف اهقاس ضيقن َةَدْوَديتو
 ماما لجراا 0 ١ دوقلا ليلخلا نعو ٠ ل نم

 . سوق ردق يا سوق دقو 0 داق اهب لاقي اهداق ن اف ان 3 قوسلاو اهدايقب دك ةبادلا

 يكد كيش داقتم لولذ يادب دق كار رك اك ةَداَيَق شيلا رامالا داقو .اهداتقا ا حح هيسفنل

 أاهدواقمب داث يتااوا لاخلاو ثدصم دئوتلاو .تّيمو | ىلا لتافلاو . نابلك ناك ةدابق ثالفو ٠ مملع اسير

 اذا

 | لكوُي ام وا قزرلا نم

 ضرالا هجو ىلع ل بج وارضرا نم ليطتسم لكو ةفنا ْ
 ىرغصلا شعن ثانب نم لوالاو. ثرحا ناجل ظعإو |

 | تييلاو . هدا هيف تراص اًحئوَق حوقي حرجا حاق

 ىأ اًعوط نعذا يا داّيِتلا ٌنالف طعإو . ناعذالاو 2

 دوق

 لاطادَوَق تو هريغو سرفلا كو ببكتو لتكتو

 ةبادلا دّوق * :ادوق فد دّوقأ وهف ٠ ةقنعو ”هظ
 ”هداقإو . ةغل ابهال دّدُش اهداق ىنعب اة انيونن

 .مّدقن نالفو . عستا ثيغلإو .اهدوقيل ٌءاطعا ةداقا ٌلايخ

 رالف اقتتنإو :ادوق آب ةلعف ليحل اب لتاقلا ريمالاو
 ةلتقي ناةنم بلط يا .ةنم هداقاف لتاقلا نم ريمالا

 لاقي: ب عوالم اًدايقنا ةبادلا تداقنإو . لعفف

 عاطإ علو عضخ هل داقنإو .٠ تداتناف اهداتقا |

 رعاشلا لاق. نعذإو|

0 
 رباصل آلا لامآلا تداقنا ابف

 اًماينتا بادلا داتفإو. و انك ىلا ئرزطلا يل داقنإو

 اكداقنا هاذا تداتقاو٠ د اكقمشلاو ااهداق ىنعمب

 داقتسإو ٠ ىدعتي الو ىّدعتي . تداتقاف اهداتقا لاقي |
 ظ نال ًاسريمالا نال دم ل اعمل
 كر دوق ج لعاف مسا دئاقلا دليتقل اب لئاقلا ع

 لبجلا يش دئاقلاو .ةداق عمج هذهو تاداقو ةداقو

 يف قانعلا عجار ) قانع يناثلإو دئاق اه رك يذلا

 ىلع ٌددَم ةيكآلاو دئانلا ثنوم ةدئافلا * ( نيعلا باب |

 * فاقبمأ لولذ يل .٠ دْوْوَم' ثيعبو ترف دج نضرالا | اح
 ةعاطلا ىنعمبلوعتسيو دّوفملاكهب داقي امو ٌردصم دايقلا

 رعاشلا لاق . امرك
 اهك داّينلا كوطعاف اوأذ

 همازخما وذ ٌبسْريصألا لذ
 لسدتلاابلبق اناراسكتال 3 وإولا بلقب ديفلاو دافلا



 بوق

 لختْلا لثم لاح يس دلجلا سباب لونتم لجر
 مها * ماعطلل ةتوهش كلق 6 مي لجرلا مق

 ههنشي مل م اعطلا ن نعو ٠ انه ضيغا هيلا ف ا

 اهنع ميغلا عشفنا ةامملإو . ”ءاهتشا هبلاو ٠ ىهقأ لم

 هجولا عمذلاو يفدلا لصالا ميللا دمبتلا بديبق

 ةعرسلاو راضحالا ىَرمْبَتلا + بثو ةزمق رمق
 ريصتلا ُف ةعيطبلا ةييظعلا ١ ةقانلا ةزمهتلا * طاشنلاو

 1 ةزمق ةأرمإو ةزمق لجر لاقي. ةريصتلاو
 ىأ انجالا ليوطلا بنهلاو ُن مهلا 5- بنهق

 ءاملا ىلع تادلا بنيتملا + 0 ,وطلا ظ

 ف عجر |هيق هي هقي دق ا

 هَقلا * هبتق ليق هرَرك اذاف هق وكح يف لاق ةقواأ
 يا رهقو هر يف وهو .افنخمرعشلا يف ءاج دقو .ردصمأ

 كعضو ةعس يف

 برش ىلع ماد ( ئوإو ) اهنا لجرلا ىهتا وهق

 تللا وهتلا اهلصإو ةهيفلا * ناطلسلا عاطإو ةوهغلا
 ار 0 نينرلا غضل ١ سينلا ناّىرقلا + ضخما(

 تيس ليق :رمخلاوةحيارلاو ضحلا نيللإو ةمكحلا ةعبشلا

 ّنبلا اوس اهّبرو ةوبقلاب نبلا بارش نومي نودأرلاو

 نم ) :(هن1 ةنم ىهقإو يق ىبقي ماعطلا نم يبق
 يف بِصْخْلا والا * مهقا لئن ةبعط لو هازنجأ

 نجارلا لاق ناطشملا ذاونلا ديس
 3-5 نر ىبأ حار ص تحار

 ل انجالا بئد داّئنلا يفاق

 سوبفلو . عرسا اسوهتل سوبقلو ةسوبق َسوهق

 | نم رلخ مسا سوتلا 3: نط اي لل
 لمرلا سيتلاو ليوطلاو يبيتلا ناهنلا دلاوو لبالا

 ليوطلا لجرلاو نينرقلا شل ]و ليوطلا
 ريطلاو ٠ ضرالا رفح اًبْرَق بوقي لجرلا باق

 أ هقهتك ةكحض ٌديْشا وا هككض

 | ١ ماعطلا ةوهغب بهذت يا يبهن اهنال كلذن رهخلا

 بوق

 "ايف 5 ضرالاو٠ ةعلق * ىثلاو. ضرالا رنح ايوقلا

 ايون 7 يثلا بماوللو> : يضرالا نولزانلا بّوق لاقي

 نم: بوق ؤرم تقافت ةيخرأ د7: دثو هلصا نمهلتنا

 ضرالاو.تنلفنا ةضيبلا تباننإو .رشنل يأ عضاوم هسار 2

 عيزفلا ةيئاقلا * ةرادخا اًبايتقا <يثلا باتقإو . تريح
 ( تربو تابت ئوربو ) تصاخت لثملا يفو .ةضيبلإو

 . خرف نم ةضيب يا .بئوُق نم ةباق وا بوق نم ةيئاقا
 ينب نم ”يبارعا لاق .هبحاص نم لصننا نمل 52

 ةيئاق تّيربف اذكناكم تغلب اذا ةرفختسا رجاتل دسا

 رادنملا يبانلا >< كترافخب نم قرشا غن كطوق قم

 يأ سوق باق امخيب لوفلو . ةيسلإو ضبفملا نيب امو

 هلوق يف مضعب لاقو .ناباق سوق لكلو ٠ سوق ردق

 دارا ٠ ىفدا وا نيسوق باق نزاكف مجنل | ةروس نم
 بوق ماو ٠ باوقا ج خرنلا بْوَقلا * ةبلقفرسوق اباقا

 لوقن .رادقملا بيلا + ضيبلا روشق بولو .ةيهادلا
 دسجلا ةيرهظي ةاد ةابوقلا * سوق بيق اهني

 ةثئاوم يو زازحاب فرعي قيرلاب امي عت تحمل ع

 رعاشلا لاق . بّوق ج فرصتتالا
 هقيرلا كبَوَقلا نيلغت له .. هقيلذلا' هذلل. اًعاي

 ناف ولولا لع ةكرشل ًالاقعتسا اهنم واولا نكست دقوا

 اطرقب قاحالل هيف ةآيلإو تفرصو تركذ اهنكس
 د لاق.ابنم ةبلقنم ةزمط]و

 نافرح آلا ةدودمم نيعلا ةنكاس هانلا ةمومضم ةالعف

 لاق 2ابوفو نذالا ءارو نانلا مظعلاوهو هاش

 1 ” ٌيرهوجلا لاق. نيعلا كيرحت اميف لصالاوا

 وريغصت يف لاق كيرخنلاب بوف لاق نف اولثم يدنع

 خرفلا ةبانلا# ٌيرهوج .ىيَوُف لاق نكس نمو هاو
 اًضيا ةبّوفلاو . ءابوقلا هاد ةيوقلإو ةبوقلا * ةضيبلاو
 رادلا تباث يا ةّبَوق لمرالفل اقيرادلا ت ادلع
 ؟يوقلا # 0 0

 هداج هلم يذلإورّشقنملا بّونتْلا * ارفلا لكاب 0
 0 ا : يلام 2 1
 ةرعش قلحنإو برا هدلج نع 0 نمو تايحلا نم لجرلا بوق * دض برقو بره ٌنالفو .ةضيب قاف

 ]لالا



 ارهق هرهتي روق 0

 لب خلا لوق 4 معو 2-6
 0 دوس نا نيصح نع 1

 م
 ارؤقإو 5 لق ا ىسماأف

 ًروكؤملا ماعطلل رتبتلا ىرقيتلا * غصلإو ةلغلا دعا | لوهجلا لع رللا َرهقو . ةبلغ
 ل ذاف. فلخولا عوجرلاو رق هبل اغ ةرهاقم هرهاق * هيام ل اسورانلا انلا ةتذخا

 اود ف فرعي يذلا اولا تعجر تلقا 006 2 :هدجو اًنالقو“ ١ نيروهغم ةباحا راص تالف

 | لد نق وزي »كلذ دو يا هلعاف مي ل ام لع

 ايق نموهو .ربتلاو لذلا ىلا ةرمار
 | ةدعاق ةرهاقلا #2 ديلا خلا رم اصيال

 اص يأ 8

 جرلا ديحا

 ةردابلإو ةيرصملا رايدلا

 دعب تّدوسا يل ةطنحإو ٌردصم ةرّثبتلا * ايلا |

 نايبضلا ةينبب ليوط ةراج نم ةلانب رولا * ةرضفما

 ةيود نارا * نيعل اب | س

 ةبرهلا **لبالا نم ماركلا ماظعلا يو تارا لحإو | ةبيرتلا شو ءيش لك نم
 ةريصقلا جازارلقتلاو اًريجىا ار اربق ةلعفو.:دصمررتلا*ردصلاو

 | .اًرارطضا يا ةَرهق اًنالف تذخال اقي :رارطضالا ةرهثلا

 ةأرما ل اقي .ةريرشلا ةّروقلاو -مللا ةليلق يا ةَرويَق ذخشو
 ه1 ةغل ابهلل لاعف راقتلا 7 هردلرس يا 0

 ءافل اب ةريففلا ةريهقلا * ىنسحلا ءامسالا

 كدا ةيعا ةظفل ٌُناَمَرَهَتلا - مرهق

 * ةمراهق ج جرختإو لخدلا تيوماوأ لكواا ىعمب

 نامروغلا لعف ةمرهتلا
- 

 | هر ص يح 501 ل
 بايث ٌيِزهألاو زهتلاوزهفلا * بثو ازهقزهتيزهف

 لاق .ريرحلا ةطل اخي امبرو ىزِحرِإاكر ا فوص نم
 ماتوا انة روكملا د ةانبلا !فصي|ةمرلا ذأ[

 اهسوون ناك عقص وا قرزا| نم

 مئانملا ضيب ونلإو زبقلا نم
 زغلا رْيِهَملا

 ريصتلا اجره 0

 بصل اوذ ميئللا مطْينلا -
 بقتل :ٌنسملا خضلا ثقبتلإو بقبقلا -

 ناجنذابلاو بيغرلا ليوطلا ضيا

 تكس ام رِقاَبتلا#ىَرَقَبملاعجرر تبنثو لجرلاّر تبق
 ا ماعطلاو رقاهتلارقهتلا + اصلا رجا راقبتلا *« <يشلا هب
 *داوسلا دي'دشلا بارغلاو ةيعوالا 2 دوضنملا ريزكلا

 دارت نق عقلا ةتلصلا 5 كلذ لا رطبا ةعبقلا

 يق هرّيك اذاف هق وكح يف لاق هقوا امهيف ةّقك |

 ”اقهق بقا ةبؤرل ةوصالا دثنإو . ةنم بولقم ةقهنطا

 ا ارتهنلا ةتينثتو ٠ .عوجرلا نم برخ ىرقهلا

 روقعق لوقت ةماعلاو ٠ .طورخم ةِّه ىلع روطانلاو

 ةزنهقلا * ةزقبق ىثئالإو دوسالا زقبتلا -زقبق

 كح اَءاَمِهِق ثبدلا عقبق

 ةكح دعغاوا ردكض 2 عجر ةبقبق لجرلا هر 1 ةيف لك ملتي يذلا عيل - مهم

 لغم ريسلا يف ةهتبقلا * داج يا ماقبق برق * هتبق

 اًضيا كل دشنإو . قيقهاام اذا

 هقبنملا بّرقلا دعب نصي
 ةقمالا ديعبلا كاذ نم فيهلاب

 ٌتصاخوا لختك سبي "لئوبفو الهَت لبقي ةدلج لبق
 امافوعم افا زك الوز ءفاءابملا رك قفنلاب
 ٠ َلَهَق ىنعمبالَبق لبقي هدلج لويقو .احيبت ةانث هبلع ىنثا
 لقتسا ديزو .ةفظني و مب ةمسج درعتي مل نالفو
 ! 0 قيال رك البا سلك لجرلا لهقا +ةيطعلا

 لو هاملاب ةمسج دبعتي مل ترالفو .سبي هداج لبقنو
 ةتوصو . اًقيعض يشم ىشم ديزو ٠ ةتكيه ترو ةنظني

 دشنإو ورعوبا هل اق ةجاحلا اكش ٌنالفو .ّنالو فعض

 لوق امإو :فعضو طقس لبغنإو .الهتل ةتيقال اذا اعل
 ناف . لبنيف ارض ”حرضت ةنتإو اًريع فصي نايمه
 اعلطلا ةليلاوب ]يلا + هليدف تفيقتتل اب: لبقتي ةلصا

 *يلبمق ىلا كندر دن> لَمِجَأو ىلع لوق ةنمو.هجولاو
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 زوهلاب علاق ةلصا ناق رمحإو لعاف مسا ينانلا * ةمزإ
 هىنلا هيلع هيفي بناجلا طئاحلا نم ةكنتلا* هيف ةغلوا

 | ده دطإو . عرلا يل ةانقلا بحاصْمكَتَتلا «ةآزجلا ةواتتلا
 ىبنلاو انقل * اهنم هلا عضاوبب ل اع يا .ضرالا كنق
 ىنلاوونلاو ( داب هانقلا سومانلا حن يفو )رصفلاب

 كننكك دل قة يفلدم“ ناّونقو انفو ةانقا ١ ج ةسابكلا

 .تاَّونق جيلا ةانقلا نق نامل . مرلا رئعنملا

 | ليق ةيوعيسف اضع لكاشيا ةانلإو تاو يقو انو

 ج هلكا ابيف يريل ضرالا فرحت ةميظكو 2
 ةّننلا*راقنلا يسرا رونقا تاوقو نق

 | ةصل اخ يا يضلإو رسك لاب ةونف ةفشو. ةيدجلا وتلا

 ماعم نخت ام غلا يف ثلا # هيلع ةتبان هل

 تأ وهو انف نب ام فونالا نم قالا * دلووا نبللأ
 ردصلا, فو بيع سرالا قدا ذو ٍاونقثنالاو فنالا

 ل 1 اة ا طئاحلا ا ةالأو ٠ حدب يزابلاو

 ا .خر رلا يا ةانقلا بحاض ينتملاو .هيفلا

 | يا ٠ ضرالا ينقم م دهدطإ| و . ةاوضملا واولا فيفخت

 ابنم ءالل عضاومب

 اي مضل وردكلاب انايفو اين هنقب لاملا قف

 ىلع ةبراجلا تينقو ٠ هاضرا انالف هللإو . ةمزل ةايحلإو
 ترتسم نايبصلا عم بعللا نم تنم بف لوهجلا

 ةتفإو اًنلف *يشلإو .ةطاخ ةاناقم اناق +« تيبلا ف
 هيشلإو . ينتفاوي ام يا . هيثلا اذه ينيناقي ام لاقي

 يتلا هرمأ لوقةيباو.ةلطللل
 ,ةرفصب ضايبلا ةاناقملا ركبك

 لاحمرغ الإ راسا

 اهركبب دارإو ةرفصب اهضايب طاوخ يتل ١ ةف دصلاركيك يا

 هلم ةردلا هذه انغ دق لاق من اهلغمَر ).يا امّرد
 لضت ال ربعل ا رعق يف ابنال اب 1 ار نأ. .ةللحم ريغ شو ريغ

 اًميرف فصي لاقو .ماد هيلا هل ىناقو.. يديالا اهيلا |

 درا لظافيصلا كل نإ |

 ا

 يق < ذإو م

 جانسو لجو فج انيووولاو

1١ 

 نم. ينتقي ام هاطعإو هاضرإو هانغا ءانقا هللا هانقإو |

 ىتفلا * ةنكما هلو ديصلا ٌهانقإ . بشنلاو ةينقلا | *

 دقف علا نم, ةئامر طع ا نم. بّرعلا ل قلو. يضل

 عا دق قار ايخل]ب ره هلام لعخا جرماو كلا ىطعا

 + ىلا: طعا فتف. لبالا نم :ةئام ىظعا نمو. ىتغلا
 5 مفلاو رسكلاب ةينقلا

 كلداضلا دينا ةاكح هك

 ماعللا نع ببقأ * 6 ناك بق ببي بق

 ببتلا »# ضيبالا ةياهقلاو بابقلا * هعقي مو كبسما

 0 ملظنلاب ]بح ةببق فالاج ةردك هلع ضييالأ

 يف ميصالا لاقو:بهتلا نول ةبهثلا * ٌنسملا
 رك كلو ل + بوتعيلا يملا * داوس ىلا

 رعاط ةييهألا * سلط طرقم ريغص منو | ثالث بعشلا

 هيلا اال اا و ل ا

 ةربغ ابيف ةرهح هيف يذلا برقالا ةيبارعالا نبا لاقو

 سيقلا ءرمال دشنإو ردكالا ضيبالاوه لاقيو لاق
 ليفلا نابهقالإو ٠ قدوتملا ببقالا ّيشعلا 5
 ةدعل اب ةمن: فضي ةبدر لاق . اهعولل هي اين سوماجلاو

 اسويطا ا ا ثيل

 اسوماجإو َليفلا نوببهقالإو

 ةظيلغلا نانالا ةسببقلا -
 ميغا احا فلل يي ذشأب احن هل ل اقفل

 ةظيلغلا شحولا ناتا هللا * هجولا لمَملا < قتسح
 يملا نم ٌببرضو

 ظيلغلا ميظعلا وا ٌتبزلا شرم نزوب يلوا
 كاكا !نضتسلاو يكل ءازللإو ةريغبملا ةليقلاو

 )لو ووطخ يس براق ادق دهتي هتيشم يف دق
 ردكالا ضييالاو نوللا قنا دا * ةيشم يف طسبني

 ةناذآ رفصتو .ةرمح ةولعت ناضلا نم برضو بلاك
 . دابق ج هجولا ( فايكالاوا ) بلك علا

 بتدلاريصتلإو فّدحإو رذؤجإو هل نورق ال يذلاوا

 جتني ل اذا سجرنلإورقبلا نم فيطللا ريغصلاو
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 ذنننلا ىثتا اهحتفو هآنلا مضب ةّدْتلا|
 * رك لا رثنتلا * ريصنلا رفانفلا - رفنق

 زايضنلا ريتفلا + ةيقفلا .بقث روغتلا
 نم ةيزفل ]و ةفشتلا ةربكلا زوجهلا شرتتتلا 2

 شرافق جركلا

 * ضيف هيثلا شفنقو .اًعيرس ةعجةشفنق ةشفنق
 ةيود ةشقنقلا * ةيحللا يناحلا فنالا رثنقحلا شيقاقلا|
 1 + ةهفتنملاك دلجلا ةضبقنماو كر كا ثانحا نم ْ

 ةسبالاو ةّميطلا حجبت يا سايل يف نم |

 |اضيا عفنشلاو ٠ سيسخلا ريصقلا ملا - عفنق ' |
 ةذفنقلاو تسال تا 1" عفشتلاو |

 :شل ازنعلا لثنتلا * ةايقث ةيشم ىشم ةلفنق لفنق

 ىن انو“ ىماتلا لي نزلا نانا

 .اقانق مويلا يفرفاسملا ةعطفي ام
 تاقانق 6 يرعلأ |

 ١ لايك لمققلا * لقنم
 ىرسكل جات مساو ءظولا

 3 يلا راح 2 1
 رجو ةئفنق ةدحاولا يرحم فدص 0

 يدل رفح يف هاكلاب ريصبلإو يداهطلا ليلدلاو رابك
 ٍ 0 وهن ذدسف رو إَو . همت َ مق هاتسلا ماق

 اذا كرت عدلا ةباضا رغم لاك سرألاو ْ

 لافي ا موو ثيل هع لا + عاف ْ

 | موتفألا *+ كيس ةمؤدتلا * ٌَُمِبَق تيزلا نم يدب
 عئاقا ج ةيئانوي صخنل او لصالا

 | ترصو رصيلاب 0 عب نى ع ّنَق

 ثني 0 دقو صدا انانتتا قا دج ايمعل ا

 مَع عم ماقا اًنأنقتسا ٌنقتسإو .بصتلا اًنأنثنفا نتف

 لصالا نوناقلا * ٌلقتنسا رمال ابو .اهنابلا برشي
 1 راثوا فن5 ترطعلا تال 1 ل زك ساينتو
 نوناقلا تايلكلا فو. نينإوق ج عباصالاب اهيلع بعلي

 | ةيكلا ةيضفلا ىلا لقن مث ةرظملا ىنعمب ةينايرس ةلكوف

 كلذ نم ”يث سياو

 لد نا لجرلاو ضل 5

 نققانق|

 اذ

 هلا ىف ليطتشملا درقتملاو لبجلا ةلقو ريَغصلا لبجلا

 جاجز نم انآ ةتينقلا * اهبرماقتي مورلل ةبعل 0

 ةينقلل وأ |

 .ىقا وهف هارختم قاضو هتبصق طسو أتن وا ةفرط غبسو

 | ىستو اهيف هيلع موكحلا تايئزج اهب جرختتل ثيح نم
 اًعورف ماكحالا كلتو ةلعاقو ًالدا ةيضنلا كلت

 نانصلا ناَنْلا * اًعيرنت لصالا كلذ نم اهيجارختشإو

 كلم دبع ولا *«ةدوبعلا ةناتقلا * ّيصغ ةخيفس لك ذخاي
 ا اننا مج وأ فدك عيجاو دحاو ا 1 اوباوؤج

 يذلا وا ةدوبعلا ضل اخناوهوا٠ .عمسل ملف هَ 3 امأو

 ْ تف دبعو . كنع هجارخا عيطتستالو كدنع دلو

 :ضيتلا 'مكو ريغصلا لبجلا ناو دب عيفركْذ

 ىوق ند 0 يق ةنفلا +« نكسلا نئَيلا * جاجدلا ىوأمو

 ا 1 دزردب 000 تفيللا ا والبحا

 كارل للا اا شاد نوكبالو
 0 2 ل آي -- 2

 نينقلا د تانقو نونفو ن و ناد ح ضرالا ىلع

 ْ ةدوبعلا ةنوئفلا * ةيئانق ج بارشلل

 تفيعضلاراوختاو ا دلجلا لوخدملاليوطلارّوهتلا

 ةقطع (يواو) ايو انا قو انف هنن يلام |نق
 بلخلل اهذختا زنعلاو . ةراجتللال هسفنل هذختإو ةبكوا ذ

 ايلا و . ةفلخن 1ك هول ين | ىلاعت هللاو

 رعاشلا لاق .ةمزل اًونَق هيفي ”هاتقو اتقي
 نغإو كللاب ال ليغ يقاف

 لق مل لاقيت اتم

 ةظسو بدودحإو العا عفترأ 5 قب فنالا ينقو

 نوف * ككرج كتيزجال يا كنتوانق كتونقالو
 2 اوشل] تيفي .انرتتحا| ةنئل]و؟ هنزل ق5 ا <

 ٌةاطعا هللا ءانقإو . ةمزل ايلا :تالقو .اهرطم علقا
 يا. انقإو هللا ءاطعا لاقيو .ةينتلا نرم د

 هعقننب قتكأ اينثث لجرلا ىتقلو هيلا نكسي ام هاطع

 ٌانق ىنعمب ةانتقا ل ا ىنتقإو :اهرخّداذ ةلضف تلضنف

 يلا قنقاو اورج هونم بلك نم ناقثال للا فو



 ىوتسم ةعئقلاو رم اك مسا ةعنتلا + عيجإو دحاولاوأ
 | . اعنف عمجلا عمجو اعلق ج نيتلهس توتيكأ نيب |

 نين اج ن.. هلل اب ذوعا ماعد نمو .لاّئسلا ةعئقلاو
 | «اهالعا مانملاو كجم نب .ةعتلاو: ناسا يل! ةعيتلا
 مسقل اب ئضراإو ةلكملا يف للذنلاو لاوسلا عودا
 خاتثلا لاق .دض

 1 ةرقاثم ينغيف ةحلصي مرأبأ لال

 ةءانقلا هللا ل ًاسن ماعد نمو ٠ سانلا ةلكسم نم ينعي

 عوتتلا ىف ؤغلا ربخ لخملا يو عونا نم هللاب ذوعلو

 طوبطإو ةءانألا وذ عونتلاو . . عودشخلا رفنلا د دش
 نم عنألا *« ةعانتلا وذ عينقلا + درعا ذ ةثنومأ| |

 ةماطت ةينلاغب قو نصوخش هسار هي يذلا لاخلا
 جهت داهشب وا هد تفي ضر ىلا عقم منجا ا

 راسا . عناقمأ
 ا نكي مف هالخلا يف ليل تدقاعو

 | مناقملا دوبشلا ىلل ىلع يدويش
 ةنانسا يا عتقم نو . اهسسار ةأزملا 4 هما لارا

 | ييارلا لوقو . لخاد ىلا ةفوطعم
 هموزاج ف ناك ءادحلا ل ِجَر

 1 0 م 0 5 ]ا

 م م ا

 أ
/ 

 0 داود نودلا

 ديدكلا ةضي

 |١ نوكسف خاف رسكب بعنقلا - بيعنق بير

 هجولارعش ريثك ىاءتاستت لج ل
 هدسجو ههجو يفرعشلاريثكلا ثاعنلا - تعنق
 قمحالا لدعتملا

 نيمسلا لوعولا نم ميظعلا راعنقلا - رعنق

 + سعانق ج ىلا مظعلا سعانقلا - سعنق
 ج ميظعلا - نمو عمنا ديدشلا لجزلا سال

 فنَدْلا # ةميظعلا ةريكلإو اطرا اخالاخ نانا نق

 يف داح ةفيو 3 ضرع قو م ذفنقلاو كل

 د قي مالعا

 بدحال اك اهرصق يف قنعلا ةدش ةسعنتلا + سيعانق
 .ادوع ظلاغا اهنكل ربكل اك رجت رغنتلا -

 ابيلع صرحت لبالاو
 تحضلاب ةنحق *ةنبط ىقشن انيق فبقي عافلا فنق

 ةواتكا ىشب مج اذ راصو ةنذا تخرتسا فنقإو قطف
 فانفلا + مو أر ل هل عيدجا فيقتسإو ضيا فنقإو
 ظيلغلا ليوطلاو ةيحلا نضل إو فنالا ريبكلا فاتقلإو
 فدذلا + ةيؤشلا 6 قاتلا * ةيضضل | ةلشيفلاو

 سارل اب اهقوصلو ايهظلغو نينذالا رغصو ٌردصم
 ثوم ةانئنلا * راما نادرج ىلع يذلا ضايبلاو
 ةفوصخم لعن اهناك ةظيلغلا | ىزعملا ن اذ نو لا

 * ققشتو ضرالا هجو ىلع ليسلا نبط نمرياطت امأ
 لكالا لياتلا لجرلاو بينقل اكس انلا تاعاج فيتا |

 فيلا بإوصلا وا ) سارلا رعش ليلقلا رعزالاو
 د لكلا نع ا وا باحعلاإو ( فنتكك |

 زيبصلاو ليف يب ه اننلا ضيبالا فنقألا * ةنما
 ةفجحو . فلق 0 ىنالاو اههظيلغلا تنذالا
 ةعسوه ع ةنتقما

 ةنيمسلا ةضيرعلا ل
 تف رم لاو اني إو. ثلا خف اغا

 ةديدشلا يفاودلا |

 يدربلا لصإو عانلا ٌرانلاو هعون يف قئانلارغ فلا

 ةيجعملا لاذل اب ذفنقلا دقق

 + ونت بمرض 5 هب ةيرضاصعلاب هذفنقل -ذذنق

 ةسوور ةجويوةنغ زب 1 هعيش ذأ ةسفن هب

 ىرفذو رافلا ضيا ذفنقلاو٠ . ذفانق جذي دارا ن لل

 طسو هي ةرجثل او لمرلا نم عفترمل| عيدجاو ريعبلا

 جالا ذفنق ةنمو: اكلم اين تيا راكم .و لمرلا

 لجأ اضيأ ققانقلإو . ليل قفنق مامتلل ل اقيو- عضو
 + ىرطلا يف كب دارلمر لبجاوا لاطتل#

 ا 4



 ع لبالا تطعتقو عتو عونتو ديم ع :ةوهف | كرت دو ىَرْلإو راصمال اب ماقا ةرطنق لجرلا رطنق

 .عانقلا اهسبلا ةأرملاو . هاّضر ةعنف * عترال تلامإ اما ةيراحإو راطنل اب الام كلم قالَفَو :ودبلا

 . ةسار ىلا ةلئارب ذر كبدلإو٠ هب ةراغغ طوسل اب د هك جربيال م أقأو لوط يا انيلع ٌنالف رطنقو

 ىاةبصن ةسارو : دض هجوحإو هاضرا اذك انالف عنقإو | .ةرطنقلا لكش ىلع ناكو اراطنق ةنزو راص *يثلا

 اةبانب قبب 1 اًيزاوم ةفرط لعجوال امثو انك 71 ال أ ةئالثلاو انك اه ىلا هيبرق رهيظ نع طفس سرافلاو

 يفو . تعنق ىنعب ةأشلا تعهنقأو ٠ ع اهّرما خخلاو .رطنق ىنعب سرانلا رطنقل + نب دوملا مالك نم ةريخالا
 فاق ماو 0 هل وخبل ١ دوعل اّرط راطنقلا * ثتبك ةسرف هب ترطنقنو

 نب يوحملا يبو ةّعنتلا فداص لجرلا عنقإو .اهنطب | راند انّئامو فلا وا بهذ نم ةيقوا نيعبرا نزوو

 كوالا هك اهعفر ةولضلا يف ه:ديو 0-5 أ |نوناموارانيد فلا :نوعبسوا ةيقوا انتامو فلاوا||

 هيف ام بمصيل هل اما ةةنالاو وعدي 4 ةهيجو اهمظبب البقتسم فلاوا ةضف وا بهذ نم لطر ةئاموا غرد فل

 00 اعمل كاكا ةي رج هب ليقتسإو (لاملاوه ليقو ةضفوا اًبهذ روث كم *لموا رانيدأ

 لجرلا عنتق|و . رسوب ىّثغت ٌنالفو . عانفلا تسبل ة ةأرملاو | لطر ةّئام ماشلا يفراطنتلاو ٠ ٍضعب ىلع ةضعب ريثكلا

 جف ىنعم ةاثلا تعنقتسإو .ةمسقل اب يضر | «ةيهادلاو يسب دلا سي بِءاط رطنتلا *ريطانق جا
 ديز نب يدع لاق ؛لعاف مسا | روبعلل هللا ىلع ةنم تبي اموا رسجلإو ٌثدصم ةّرطنَتلا|

 0-0 ثبإو ٍدهع اذ تنخ امو | ج ناينبلا كرد عئتر 00 1 :

 اعناق هآج ن نا ٌرطضملا 7 1 |نومس داو سوقلا ىلعةرطنقلا نوقلطي نوُؤا- :اذبلإو .رطانقأ

 ةنيطعا امم كلاسي يذلا وه ةاّرنلا لاقو .ًالئاس يا نويراطتفلا * ةيحابلا ريطننلا «ي :رطنلاب اهنم رجا

 ىضرب ةنال عناق يس لئاسلا 5-5 نا زوي ليقو . ةلبق | لكلا رطننلا * ةدعلل ةبوقم انج ج معطلا ةّرم ةشيشح
 اضيا عناقلإو . هدر الو هلبقيو رثكوا َّلو عي امب | ةيزاوملا ةرعادلا ةّئيلا لها دنع 0 0
 ةارملا هب عقل ام عاتقلا *# ناكم ىلا ناكم نم جراخلا | ةردبك ةلماك يل ةغل ايم ةَرطنَعم ريطانف انقو . قالا ةرئادل

 2 بع نم قبطلإو عدلا نم عسواوهو اهسار ةنلّوم فلإو ةرّدبم|
 نع عاتقلا فدكو: عنق ج حالسلاو بلقلا هلشغو | ةيخضلا ةديدشلا ةقانلإو ةرآنلا سيرا
 7 ست ةبجنل |و .ةرهاجلاو هب حي د - لو وفم ةاود رعطنتلا

 ىخرلا ةعاتقلا * َراَمخ 0 َرِشَق اذ ذأ سمرتلا ؛ هبشل مسجلا

 مدع دنع نوكفلا ليك ةقطحلا لها دعو ا 0 0

 ةعنق عجو عانقا ج .جالسلا ملنلا * تالركألملا | لبالاو .للذنو لأس اًعْونُف عتقي لجرلا عتق
 1 وبشلاوُيَضي مر قبطلاو نضال و دديسر | كل فاك ضبا :لبالإو. هذلغ لجلا ةالفو كاش

 عنَفلاو .تاغل ثالث لب عتق الو عبق فيحتتب سيلو | ىلا ضْيحلا نم تجرخو اهاهاون تلبقإو اهإو ا
 فرش ام لمرلا نمو ةمسقل اب ىضرلا عنتلاو .ةعانقلا وذ يف سياو اهعرض عنترا ةاشلإو . هنا 2 ةلذملا

 * بألا وهو هبنج ىلا ضرالا نم ةلفسا ىوتسا اموا | .اهسار ثنَح اعنق ةوادالا تالفو . بّوصن اهعرض
 تاع رك

 حنفي ىخر يا اكسنت ةيبسفل الع ىضراا ماكل ةغل هيفو٠ مسفل أب يخر نك اعنقو ا عنقي عنقو

 [ثنولاو ركذللا 4 هييف يوتسإ . ةتداهشب وأ هيكحي واو 8 ةردان يو عنم تا“ اج عنقي عتق يو ىرخأ| |

1 



 طنق صنق

 را ةزينع راطلا ةصنانلا * ٌهداطصا ةصنتتإو | .ز رندا 0 اضيارتلاو توا رلارتلا | ١
 ةصنانلا نا روهشملاو ٠ ا يف لاق 0 وريغل | زييقإلا »* صناقلا زاننلا * صننلإو رخل نقلا |

 ثيدحلا يفو .صنإوق ج نانالل ةدعملا ةلزنم ريطلل صناقإارثقملا + نيجيصلاب درا
 افظل اهلك ق مغطخت يا. صناوق مهلع ٌرانلا جرختت | يذلا كيدلا نم بره ةعَرْتَق كيدلا عزنق

 اهب دمعي ةريغص ةيراس اًضيا ةصنانلإو .ديصلا ةحراجلا | عزتفلاو ةعّرئقلاو ةعرئتلاو ةعّرتتلاو ةعرتقلا * ةلئاقي
 * ديصملا ضيقلاو .٠ لصالا صنقلا,* ةوحن وا فقس | سار لع كرت رعشلا نم ةلصخلإو سارلا كوخ عمل

 || ةتماقم ن.ّيريرحلا لوق ةنمو.ضوقلا ثنو ةصيتلا | ةعطنلاو لاطؤ رعدلا نم عنترارام لف وا يضلل
 ةيناعنصلا | كيدلا ةيرذعو ٌبْمَعلاو شيرلا ةّيقبو لكلا نم ةردكلا|
 : ةلوبحا ظعوأ |ترصو يتلو ةزوجلا ند مضعا وه + أم باح فتردو ةفرعوأ|

 *صينقلاو اهم صيتلا غير | عزابفلاو . تاعزاقو عزانق ج ايناز طالما 7
 ىنع ةلعلو شحولا نم داّضي امم ىثالإو ركذلا يا| ةنا ثيدحلا يفو .اهاياتبأ مانسالاو ّضصنلا نمو ِاودلا |

 ديصلا ةصيتنل ابو داّيصلا صيت اب | رعشلا ذخوي نا نو عزانقلا نع مالسلا هيلع ىغأ
 ديدشلار صانفقلا رصتق' | عضاوم ةيم كريو |
 ةرهظلاووا لتككارهظلاو ثلا ريصنلا رتل ١ فيرش نق ىلا جدا لجرلا سقا- سنق ٠1
 لجكملا| سنت لاو ْنلا * ةةصتاق ريطلا ةساق *سيسخ وهوأ
 ةسفن يدربلا طوط فصنقلا بفصنغق | ا سوتق ج :سارلا لطا سنقلاو لاا

 ع ياا ينو .ريصقلا لصتتلا - لصنق | ىهو ةيارلا بّيَط تابنو ليلقلا هيتلا يا ةباجلطلا |
 احل رع تليد رجلا كوول لول لما ةفاحلا 1 ج سارلا ىلعا سّنْوَقلا + ةيسرافلا اب ن نساللا|
 اهابهحو ةينيتال“- ًانعبتو 15 اهزدح تال را ا و ديدحلا ةضيب لعا سوؤتلإو ضيا توتو
 ةيرومجلا يف لصنتلا ناكو .لضانق ج راشتسم | روثلا ستيلا * قيرطلا ةداجو نم .رذلا يفذا نيب ئانأ

 ةطاس هل نوكت ةالولا نم لوالا مانملا بحاص ةّينامورلا | دسالامرفاتملا < يدا جا

 . اماقمو لضنقلا ةيرومأم ةَلِصْفلا *« ةنس ىلا كلم| «ارسيقتماتاعجوةنييش دئادشلاو نوبسلاةترسنق
 يف ربشالا وهو ةيراُِكلإو وتالصنفلا لوقي مهضعبو | *ديدغلا رقاد ضييننو خاش ناسنالار سقت

 لامتسالا | * مدنلاوا ٌنِرملا ريبكل ارسننلاو يرسل رسل ْ
 رّصن باب نم) طئقي طنقو ظنقيو طنقي ظنق | ةبسنلإو ماشلاب ةروك أمون رسكتو نورستو نير |

 (ملع باب نم ) طتقي ظنقو اًطوونُق (بسحو برضوا نيبيصن بلطا.. ةؤيَرِسنِقو ٌيِرستِ
 ىف سي ةطاَمق ( مْرك باب نس )طنب ظنقو اق ةرجت طيطسفلا
 2 باب 0 لع طتق امإو ٠ طونقو طفاقو طق | لوهجلا ةانب ىلع اًشينقن ءيشلا يف شْيَق ب شق

 مر دمر[

 اا + ألا و طن + طعم نلف طر صقر يل ارملة 2 - |
 ىصلا (بيدوا )ع دو فصم | صِيخ دقو صا قوهف هداص أّصنق ةصيقي يظلا صتق

 5 انع 5 لجرلا ل | يللا صتقل# اًضيا صِيِدَقَو صوتقم كالا . صانقو |

 | م1



 كنق

 اها رصتلا شنلا رشم

 اهرشتنم اههيظع يا .ةيحلا عدَمَم لجر - عفنق
 مدقتي لدقنكي ثملا دنع بارتلا راثا لجرلا لين

 نونلا
 سارلا ريغصلا رولا -

 دعا لّوشل ١ لق

 يور براشلاو . نحاكةفطع اك هتف «يغبلا مق
 . يرلا دعب برشلا ىلع هراكت ٌنالفو اير ةسار عفرف

 التام دفلا

 | ةحاتقلا لصا بايلا مم اهب ةعفرف ةبنخ تحن بابلإوأ
 | براشلا ٌحقتو اهب ةعفرف ةبشخ تحن بابلا ختإو .هيلعأ

 / أ

/ 
|| 

 وعم جاتنم ةحاتقلا + ئرلا دعب برشلا ىلع 0

 ليوط

 زنق

 هدجو ىلع يا. هديدانق ىلع رمال اب *اج ةنمو ١ دي دانق

 .ر ح د قيف اترريكذ ةرحدنتلاو رحدنتلا
 رح ذ ق يف اترركذ ةرحذننلإو رحذننلإو

 ةيتسراف . املا بلك دنبلا جردبق

 0010 ل نقيمعم دعم باج: لجرلا يدق
 د ءأملا علك انيددفلا #3 اهيف اهراع ههجو ىلع كتقفاح ا

 رطاننلا هآنب يس اهتولممتسي نيءا تملا ةيفحب ةسدجنتلا
 اذا ةدكلاب ل و

 ل دلا عدتنلا 2 عدن

 قالا لعدننلا

 تلا ايدل
 برعم قونلا نم سارلا ةبختشلا واول !ليفدنتلا

 لا 200 دك تعم .زوجح

 لينل اناط هيت: ليي هد |ديعلارشومو ١ لكل اك دبعلا لوألا - لفق

 ةرو دك * رخانَ 2 ا مظعلا رخانقلا - رفق

 |ةرصل ا( رول |و ةريمل | يدنفا مصاع يفو ) رتل او

 اديدغلا راو فتيرغخلا عساولا رقفلا * ةبيظعلا

 ةرؤص هبشو جاط طنلا ىلع قابلا سارلا بلصلا توصلا

 محلا م لضعلاو ةواخر اهيفو ا

 دقو دانا كا كحق 00

 يسراف وه جاتو درج نبا ةلاق 0 يف اج
 ىجمصالا ينكو نايصخخا نادنفلا ا دونق تويت

 عاق :رلا ةدنقو٠ دْيَيلا ةدنتلا ديد رظعل ن يل ابا

 دنتل اي لومعم يا دنقمو د داو

 ظياغلاو اكل لك ءاذغلا بسلا َو زادنفلا

 هيرجلإو لوزجلا مسجلا ريغصلا سأرلا 0 ربصتلا
 فينخنإو سارلا ديدشلا قنعلا ريصتلاو رفا

 نادت اهتادنلا د« امال فيمري اعركإو بلجالو

 هيناعم يفأ
 ج ةحجبف وا ةندح لجرلا ةلاح ددتقلا  ددنق

 لعن يضعوا ريخلاو سرولإو دنقلا ديدنقلا * ددانق

 بيطو كسملإو روفاكلإو ربنعلإو ىتني مث اوفا هيف
 جنو وا ةنسح لجرلا كح نارفعزلاب لمعت

11 

 ىراصنتلا دنع سيدنقتلا ناك ةادننلا -قدنق

 ةدورابلا ل + هنن انوزإ ةيوطظتتس ةولبملا نم ايزتقوا

 يف ىثم ةتيشم يفو . ةسار مظع ريعبلا لدنق
 ليودنلاو لواتقلاو لَدنَتلا * لاسرتسإو ةاخرتسا

 يلَدْنَلا * ليوطلاو باو دلاو لبالا نم سارلا ميظعلا
 .ناغشبش رادل اب فرعيو كئاش تش لؤدنقلا * دجت

 ليبانح جاكم ريفا + ايناذوا ةدحاولا
000 

 35 دود :ىراصنلا دنع ةفكلا مداخ تن

 ديفا لويشم ىلإ .ئددتم قوش - ىددف

 ج ةعزتقلا ةعّتقلا * ثويدلا عُذنَتلا - عذنق
 شهفل او مل | مالكلاو يشاودلا عِذاَنمْلاو ٠ عذانق

 قمحالا لعَدنقلا
 دحاوو ملا هيف عي رازجبا ناكد ةرابتاا# اق

 :لئوطلاو دلل رئرتنلا + ةيماع لصبلا راعصأ رآتتلا
 رّونتلا * ةدوج ةياغ اهم ةيدابلاب ةحّالم رونو
 رفا خلكم عع هيا
 ا ةحمبإو سلا روضلا رولا

 1 - زنق



 بالا + شيكنلا جفلإو ةكّوملا بثذلاو لعاف مسا
 تاقلاو اضنا بانقلإو :اهرتو:سونلا نموالسالا بخ

 |١ ةبانقلا #ريشب ام لوا غرزلا سواؤر ف لإ ديفا

 || ةبادلا بيضق بارج بنقلا * ةنيدملاب لا دّدشِو
 باذعو ميظعلا عارشلاو ةأرملا رظإو رفاحلا يذاوأ

 وكي يذلا عيدجلا قرولا يل ةنيصحلا ةباتقلا + دسالا

 ّ ٠ لني ناثكلا نم 37 لاو بننلا * لبنسلا يف !ِ

 لبق .جئادبشلا سي مح هلو ناطيخو لابح هنا

 0 بودذلا * برعلا مالك يف ىرج دق يسراف وه

 بيلا # نق ةدرفم نارهاظلاو ورهز ةمكاو تابنلا

 + شيككملا جيلا باَنيَقلا * سانلا تاءاجو باعحلا

 هيف لحجم دئاصلل :اعوو دسالا باخم بّثملاو باتْلا|

 ىل نيشبرالا ىلا ثينالملا كيان لما ناز هش
 ةيراضلا باّرذلا بناقكاو . بناقم ج ةتائلث ةاهزإ

 ةريدقلاو *اَربنقلا *لولمغلا ةلقب ربانقلا -ريدق ْ
 رئاقو نشر لظع ةوبقفلاو# 0 ف رعاط| |

 اهسار ىلع ةناوبق ةجاجدو. اموُغو جاجا |

 ربوقلاو ريينقل اج كيتدلا نم هزت ال * ةربنق |

 "ووصل و ليدنلا راينقلاو ٠ ثابن ا

 انتقل كدا فيلا شرربتقلاو سيرينا

 لوقت ةماعلاو :كآسنلا:مالعا نم ٌسِبْنَق ح شبنق

 نمخ يا هيلع َسبنَق |

 ةيصتلا وأ

 جتفت ةءاعلاو . بنركلا عونا ظاغا طْيبتقلا - طبضق 2[

 |١ بنافلا* ابتقم تراص تب:ةلو ليثملا تبنقإو .ناطلس

 أ ةمهدلا ةآرملا ةصينقلا + ةبنلا نبتتلا <

 ضب كاع 2 ار ىلوالا نودلا نم لدبي مهضعبو ا

 يلحبن ةنلإو الأ
 ء زغتنا لجرلا م عنق |

 عملا + ءاطغ يا ةعبنق ف رع تراص ةرجشل او

 أةريصتلا ةارللا ةَسيئُقلا «ريصتلا لِجترلواةظسلا ةاغو
 5 نايبملا اهسبلي سنربلاب ةييش طلت ةقرخو |

| 

 معتم لجر * ةزنا ندع ليولقلا  ةعيبدق * اههبذ او

 0 لو وبلا شارل
 ترالذو . ةدحولا دعب ةلبنق اذٌراَط لجرلا لبق

 +ظيلغلا لجرلإو راح مسا لياتفلا *لبننلا رجث
 نيس نب اجلس كو كلانا ملل ةنئاطلا لجتلا

 . لبانق ج نيدبرالا ىلا نينالثلا نيب ام ليقو ادعاصف
 سارلا ٌداحما مالغلاو ظيلغلا لجرلا ليثقلاوأ ن

 نر. ةابنتلا عيجت يا ةّيآلنق ردق * رجتو حورلا
 سانلا نه ةنئاظلل لبتلاو ٌردحم هللا * سانلا

 شقارب يلا يأ سبعلل ةديصمةّلبتُلاو رم ليفان مو

 ةردو و

 مث دقوأ

 فيقملا

 ند اية حا: ياكم عطنو ار ىنخحت ةفوجم ة

 جةارلاب ةربدقل اب اهنومسي ضعبلاو . برحلا يف عفدملا
 دالبب عقل ةرجح اه ت ةيلمر روزب ليينيتلا * لبانق |
 ا ب روتصلا قرو ةديتلا * نم لاا

 يف ماقو اعدو تكسو عاطا اناونق تنفي تق

 ةرغبلا ةروس يف ةنمو .اهيف مالكلا نع كسمإو ةولصلا

 توراك< ةناتق تنقي لجرلا اتتقو كيناقاهلل ]وموقو
 .ررَودع ىلع اعد لجرلا تنقالكالا يا عطلا ليلق

 لاطإو هلا مادانالفو .ةولصلا يف مايقلا ل اطا لصملاو
 عافلاو لعاف ما تناتلا * ىلاعت هلل عضاوتو وزغلا

 ةعاطلا 5 ةغل تول كل 1 تاني رعل :ابيلع ءغادلا ةعاطل !ابأ

 .ةاعدلا وه ا ءاعدلاو مايقلا عب *و

 لضفا ثيدحا يفو. نايب ةفاضا ثونغلا ءاعد لوقو

 توننلا ليقو .مايقلا لوط يا تونفلا لوط ةولضلا
 .هل ةمزالملاو هيلع ريصلاو ءيشلا ىلع مإودلا نع ةرابع

 هللا ةءاط ىلع ةءوادملاب اصنخم راص ةعب

 روهشملا

 رشلا يس وهو

 لاأقو : ع لو اذ هتمدخ ىلع ةيظاوللاو ىلاعت |

 جانا ضاخو عوش ا 0 ةرابع تونتلا دهاج

 ها و كر“ تانغ 1 الأ و فارا ادالا نوكسو ٠ ىراوت + هيكسب فو بضقغلا ن

 يا تيق اا اكسو ٠ معطلا ةليلق تينق ةارما نإ ىلاعت

 عانت

 صقلا تلا ةلوتدق

 كك



 بشك نالأ

 ريصي م ادارقر يصب م مم ا ركمل 2 ا نوكي اما 1 رجال مف ةديرم قس يا هللا ةفذقي ليَ لغ

 ريدجلا قيياذمإو مامحلا ا عيرسلا نيينلا #١ لح ةريصق يا ةلوق ةأرم راع ليلا ميك ةليقلا * وه آلا

 ك اذل ةنيقمرمالا اذهو .ضبقنملا نينا + هادف ج | راص ٌيودبلاو لالا يرحل لينا + اًدِج

 دو "ام يأ دام مقل 7 0 ةرايصق يا ةيلمق ةأزما 1# دوس

 * هجوتي نيا :ئرديال يا هرقتي نالف جرخ - هبق ارح ١ انجب ريغص يش وا هل اتوا

 امير ةعفارلا وا ضلال ىف يض]وذلا ليالا ةمدلا  ةئرلا ثيبخ دارجملا لكا لحأي ال رلَكلا بني“ شو

 ماعطلل ةوبشلا ل هيقل) ”اناع نعل لإ ]بالا قم | حرت اهنمل اركض, اهنا الل ناد رتل اك ناغص ةي]وخادا
 ةسار عفر ادادههقا هريغو لجرلا ٌدههقا -دهبق 2[ ةليف ةآرمإو : لما ةدداو هللا ل ازطا دنع ريعبلا

 * وز اذا داعت را هبش هارتعا خرفلاو . ماقا ناكل رقف دعب ىنغتسا ن ا 0 اًدج ةريصق يا

 يذلا دهمنلاو - هجولا جبتلا لصالا ,يثلا دهمتلا| تلكا ةاشلاو.ماَمَق وهف ةسك اعف ةمفي تببلا

 حربي ال يشأ أو ٠ ناوخما لطم لكأ لجرلاو . ضرالا ىلع ام
 اًدج ةريصقلا ةيِزْمُملا -زمق ٠٠ةنتج اهينل ةممق * اهكاهمتل لبالا لحل إو . تنج
 ينيماقيام لوقت :ةقفإو ( راي ) ةاماقم ماماقيق ... | امهقن لجزلا ممقنو .اهكايتتت اًمايقا لبالا لحنا فو
 ينقفأوي اهيا هي هلا | فن ازتما لعام ماو . ةّمسا «يشلاو .تاسانكلا عبتن
 ةيشملا جيلا لقييفلا لذيلإو . هَيطْخي لذ ةديدعإو ةجلاع ةيشلإو .ةلكا اًماعتقا|
 .لاق وهف ةترح تّدعشا امون 0 هىنلا أنف | لعاف مسا ؟ءانلا ** ضرالاب ٌرقتسي 5000
 رفعي نب دلال ةغل ام ذاق رمحإو | ةسانكلإو سانلا ةعاج: ةماهن هلا + ةماق قىنالاو مالغلاو

 7: نيتموقىذ اهب ىتسي تّيَيسف سدقل اب هيك تبني ةناوصو 0 كامق َج

 كاضرتلا سالت سارت | * ةمايقلا ةسينكب ىراصنلا دنع ةفورعملا يثو اهم ساب

 ىلع ةلمح وا ةلتق انالفو .املاب هجم نق نبللا ًأَنقو مشلاو سانلا تلت لك لعاو سازلا لعانتمفلا
 اهدّوس ةوحلإو ٠ غابدلا يف يف فا كلجإو . وريغ لئق | .ةندب يل هم هيلع ىنلا لاقي. ةمانلإو ندبلاو نمسلإو
 جدالاو .٠ ثام اًضيا أنك أنتي لجرلا < ّقفقو  باضخلاب ةنخايام ةقلاو-” ممق ج ةماقلا يا.ةملا نس>نالفو
 اكل هلل اني دع رح كفو ايدل ةا دة بسف | يذلا ل هلا لبا نا مقلا * هيفب دسالا

 .ورغ لعق ىلع ةلجحوا لق دانا انت. تامل | نورنا و, مكمل فينا . راو لع امتلك[ لك
 ةونتكإو انقل * ةئكما اًنالف هىشلاو . هدسفا مدالاو اهاتفش ةيَقإو فلظلا تاذ

 لاقيو ٠ سشل | هيلع علطتال يذلا ناكلإو . ةأينقملا | ىإر كليف فإولم تنمقز لاقي. هاون ةنمقل ب نق
 زوه ريغب ا 3 ىلع تلا لوقت منتسل) كلا 4 ايمو

 ةرصتلا ءاراإ]# اننلإ ةيقر لكفلا -لأنق 1 عيجمالو ناب الري دجلا ىولخلإو بيرقلاو: دنس ياوتمَق

 اي رهزلاو ٠ تباغ ايون بنقل سمشلا تينق | ةنال.نمق مو نوف اهو هَل نيق وه لاقي .ثنّويالو

 عطق بنعلاو ٠ لخد ءيثلا يف ٌنالفو . هما؟1 نع جرخ | ىه لاقي .ري دجمإو ىتيلفملا نونقلاو . ر دضم لدالا يف

 للخإو . فصعا 2 بتق * هلمح يذأؤي أم ةنع | ىثنالأو . عمجيو ىنثي اذهو انك لعني نا نيقو هل نق
 يذ وا ميرغ نم ىنخنسا لجرلا بنقإو.. اقم تراص | لّوا دارتلا ةاخقا + ةنتنم يا ةَديَق ةحئارو ٠ تهت

 اان



 عفو لاق . مظعلا رمالا ضيا راقمتلاو ةماقمق لواملا نمو ٠ عمق هنيعن نم عيفألا * بيسعلا عطس

 خرب يزد يا زماقَنت لجرو  زمالا نزع ماقيقا .هقدلا مطل اعلا م .ظعلاو . ظأغ هيتبكر ىدحا يفاامأ

 راطعلا ةبنو موفلحلاو يلا م مقل «ةئيبخ ١ لكتكلابأ تنالا اضيا عيشالاو ٠ عم عرق ج ةاعبق الاد نواف

 0 لهو ؟يخلا وشي و هل هاك ةيف ع نسي نما نيكل | ضيبا بع عا ظالاو.ةنبالا مظعلا بوقرعلاو معقالا|

 كَ ةوحنو ردزلا دآم اهيف لخجت ةنيئقو ةيذاغ نولؤقب | ةبادلا نم عجم .جرح دم ةبحسرول اك اًريخا وفي

 قاركيشانلا مك ب ترعم .' ريغ فيضلا :لْظءاَبَسأ نياق وألذ هل وف دومعلا ةعجشملاو .اهلفاحو اممأر

 راد انه ىلع للا يو .مقامق َح ةينانويل اب نويسوك | | ىلع ناسنالا اهب برضإ ةبشخو ليلا سأر هب ب رض

 لجرلا بّرضي .ربخلا ىنعم راص اذه ىلا يا مقْمَقلا| مختماو روبخملا عومتلاو .عماقم ج ناهبو لذيل هسارأ
 َراد يدي ىلع مهطوق كلذكو .رمالاب اريبخ ناكاذا ةرايعم نشا اناا

 روش ركل كوليا رك كارم دابا هن اهلج ثويدلا ثْوعيللا - ثعبف
 نبش لك يف ةاوطلا ةلاخ ىلع لبق ايف اهنم لدعس ةسلا | كل نيلي الو كدوجم ةيلك نم ٌدومفْلا ل

 *رسبلا سبايو شيرلا مقيفلاو. ةلباقلا ةنساا ةلفسا ىغرتسإو هنظإ ىلعار ع داقنيالوأ

 أ
 ا

ٌ 
ٌ 

 كتي“

 ٌرقق ردصم َةمَثمَنْلا * ةيظعن وارحلا ٌناَمََْقلا| ىلعا ظع اًطاطعبنا لِجرلا كفك كاش

 يو روك قب ةيالل ملل مقفل .نفسلا نم برضو ةطارءيقلا* ضعب يف ةضعب لخادتو ةلفسا ص خو ونطب |

 رفاسملا ةيعصتسن ناتورع هل رفص نمةلاعوو ةنم نصخا نيعلا يدقتب ةطومعقل اك لّمحلا ةجورحدأ
 :ةليقرتكو لمق اذناض البق لمقيةسار لزق“ . | جرح تيلاو كلاعجف اكل للا

 .اورثك مونلاو . لونل اك هيف راصو اًميش دوسا خرعلاو | ةل امنا # ءاعرلا سيئرو موقلا دّيسل اًهيقلا * ةليعامق
 ندبلا لكق * حم ةنطبو د: ل طا هع زضلا حّدتلا لقا * لشئايفلا م طظعا

 دقو ثابنلاب رطغت ثمرلا لمقإو . لَْقلا هبف دلوت | راقنملاو ةبقرلا ريصق رّييوطو قئعلا قيضلا لجل
 * ةيف نييسلا ىفدا ادب لج .رلا لّمقنو .اًراغص ةقرو ادب | حّدَقلا لوعمشلا * رظبلا لعمفلاو اًضيا لعبا

 حولا .ند دلو ةيود لدقلا * لَْقلا لاَمَقلا| .ليعاوقج تبنلا ةموعرب لوما *ليعامق ج فلا(

 رعش وا بوث العااذا ناسنالا ندب يف قرتلاو| ةلؤوعمف ةدحاولا رح يا ليعامق سار يفو
 ؛' باوضلا' هه: نعييتو ا وماذإ يذق ةقسام |'نادزلا ل عافلاوا ةطبقو تكد ناعلل

 رعشلا يفو دوسا لمق دوسالا رعشلا هي دّلوتيو |* اهيلع يتب م عّبتن ةدئاملا ىلع ام الف غو .راغصلا ظ

 يفورمحا لبق رمحالا رعشلا يفو ضيبا لمق ضربالا الف . قرغ ىتح َرِْغو هلملا يف بهذ لجرلا مقعفلا
 ليقو هلم ةدط اولا" دولا ةيشو ضينا#يش طنشالا | .اببرضيل ةكراب اهالغ اةقانأل لغو :ةمتسن 7

 ىرت داكتال ةبود رسنلا ةلمقو .ربونصلا بح شْيَرق | رحلا مِقاَمُثلا *ةماغلا مالكن م هذهو رّمذت هبلع منعقلو

 .ةكمس شرفلا ةلممو»للكياهنل ناز ع امركما | راتبك ورع د ْماِق ديس لاقيو .ةمظعم واأ

 ةآرلل لاقيت: لمقلا وذ لوقو : نمس قل ةلهق دو | ةرثكل ةظعم وا رجل إو ءاطعلا ريثكلا ديلا مانَقلاَوَأ
 نر كوكي ناك للا نأ ةلضإو . لوف لعولُلا ةّيسلا كلذب تهت نادرقلا راغصو ريثكلا ددغلإو ةئامأ

 5 هب ذويف ريسالا قنع يف لعشر ,همش هيلعو رق برضو 18 ىلا اهضعب هتازجا ل

 ءاسنلا نم ثيدحلا ةنمو٠ وريغ نم ىكتا ليقلا لغلا | ةدحإولار عشا لوصاب كبغشبلا ديدش لمقلا ن

 لوكا ازيازتل



 ا 0 ات يا طبق 0 1

 .لوعفم م بأ 0 * ٍضعبب ابضعب * هروبشو ما

 0 ةبنغ عكخ دنعو ُِ ابضعب لخادت#ت ةراح ن

 ضعل

 را 2 راو نحا هزيلا كليك
 طاق ةلخا لوهجلا ىلع نبللا رطمشو .اكوا اب اه دش
 مويلا رطيقا * ةحشنالا نم هذخا اه ثتبخ ياأ

 0 رد
 تمام ع 0 ند نيللا كباب تيح رطابتلا||

 0 رطمتلا * يدش يا ْ

 هلأ د تاج ع راكقلا|
1 

 طفلا ىو ام ملعب سيل
 ردصلا ءاعو املا معلا ام

 دك رطامق 3 0 ليف 2 كن 1 0

 1 ملا در ب ل حلا
 ىَرطقلا * هيتاس ا لامع هب يا لجراا
 : رعاتجا دلك هدو راشنلا لكلا

 ا 0 ب

30 
 نق الا ديلا مالا نب يطبق © ئراطمتلا
 عينجلا كلا 7 سوبت ءلا ديدشلا لاجرلا

 ةعدرو ةعبتملاب ةبرض 0 20 الف عمق
 ١

 تا .اعبق 2 يف عضو بطولاو .ةللذو ةرهقو
 .ةسار ترضو ديرب اع ةفرص انالفو .اهجراخ ىلا |بق

 .لطي ملف ةقرحإو هدر ثابدلا دربلاو . لخد ءيغلا فو

 قلنا يف رم تارشلاو 5 رنا ارت ا هاقسلا يف امو ْ

 ةنيع تعوقو .هل تصنا نالفل ةعمسو . عرج ريغب ف

 مروو اهقوم رمح ديكو ا رَحإو اهقوم دسف اعمق عينت

 . ةسار ظل سرفلا بوقرعو .اهرظن لقو شوعوا

 ]يتلا 220 نع ةينكر ىدحأ تطل نيرتلاو
 اهيف عفو و نا نبعو' مث مثل | هيف كلو همانس 0 حا

 يف * عت هآودلا نالفو . ماخاب جرختساف ىذقلا
 يي ل ا .اعيق لاز ١اهوختو ةرسبلا ا

1 

 | لجرلاو مخ

2 

 | ملط يا انما لوف : 0 ةللذو * هربق انالف عمقأو

 || ليصفلاو . عمق ى«. بارشلا عوقإو . ينع ةتددرف هلع

 عمتلا ٌبذو ةسار كّرح سايل جيناو . جيف ىنعم

 | ٠ هرايخ ذخا <يثلإو . هدحو سلجوا رحت لجرلاو
 || .اينتسم تيبلا لخد لجرلاو . عَمَق عواطم عيننإو
 ءاَنسلا يف امو .ةعبتقا هاقسلاو: هرانخا ءيثلا عمتقإو
 ج ةعماق ىثنالإو لعاف مسا عماتلا * 1 ف ع

 عيني ام لك عماَوَتلا تافيرعنلا هم لاقو. عمإوق

 || هعدربو ىوطإو سنن عبطلا تايضتقم نع ناسنالا
 || لمال ةّبملالا تاديبأتلاو ةيئاسالا تادادتمالا يثو اهنع
 | كل ختلا + هللا ىلا ريدا يق ةيان لا
 || هانآلا 3 ىلع عضوت هلآ حيلاو عيقلاو ضبا خلو
 عايقأل ليو ةنمو ٠ عامقا ج هريغو نهدلا 0 8

 0 قزتلا أمو ٠ نوعيالو نوعمس؛ نيذلا هو لونلا

 0 8 اهتقالع لوح 0 ل ل

 ٌْ جيلا. :نايلفسلا اهاتيواز اهو رتل ةلج اين ناعمنلاو

 ترك ل ا
 جوت كفرطو . مانسلا مظع يأ يق ريعبو ٠ ”مظع تأ

 ردصم عمتلاو . بويه يأ عبق ٌسرفَو . راب ويف يأ | ن

 وهو ةُقبط وا موفاحلا فرطو ءامسلا يف روغي جاجتل اكوا
 رافشالا لوصا هي جرخت ةرثتو ةئرلا ىلا سننلا ىرجم

 قوملا مل ديك وارارتحاوا نيعلا قوم ُِ داسفوأ |

 بوقرع سار يف ظّلغو شمع نيعلا رظن لق وأ ةمروو
 #*ةرهغحلا يف ان 3 دحا يف ظاغو سرا

 34 ضال ]الأ راخ ةنيملاو ةكمدلاو ةعمشلا|

 مسالاو . بارجلا ىلعا يف تررص اماضيا ةعيشلاو 1
 هاري 1 ج ةراتخا يآ هيثلا 3 نم
 عماقم ج عا ٌدعشا اذا ابظلإو لبالا ع اك

 ةقانو٠ َْ 0 2 ىأرلاو: 0 ما

 قوذام عملا * عمق هنيعب نم عورقلا# ةعبض ياةَعوَف
 نينذالا نيبام ةكتانلا ةعيمقلا # مانسلا نم نسانسلا

 ظ سرنلا نم يثو بدلا فرطو عئامق ج باودلا نم|



 ممر دكار رمل سوماتلا + نييغلا 1 تالق

 سوماقلاو ٠ ٍسساوق ج ةظعمو ةطسوو اروغ هيف
 سومافل اب ةبقل_ةييرعلا ةعللا يف يدابارؤتركملا ياك
 هي باتك لك يس ةنمو . هروغ دعبو دعاسنال طيح

 نوب 1 علا لا دنع كك ل 0

 |*رابلا ْ 1 2 3 ةغللا كب نال ا ىتلا

 0 اجرا طاق كل لا 20

 سيمأق جرعلا سيلا * في رشلا لجرلا ملا

 ةالدلا هيف بخت 20 00 # اهعام هك .

 ياودلا

 ناو دجو ام لكآ لجرلا شمقلو .ةَشمق ىنعب فحق
 تاتف :نم:ضرالا هجو لعام قئامشلا اود ناك

 ةديقا ج كئاَمُق سانلا ةلاذرل لاقي ىفح:ايشالا
 | شافو ٠ هدجو ام درا هينا انام الا ناطعا ا
 هج 5 نيداوملا دنع شاملا .يعاتم اتييثلا

 ةّشيينلا * ةيسراف. دلج نم طوسلا ةَقمَتلا * نطقلا

 ةودغو لاظنحلا محو نبللا نم برعلل ”ماعط
 ااصيق صهقئيو صدقي ةهريغو سرفلا صوق

 ان 6 امهحرطو سي هيدي عفر 5 اصامقو

 صمقو هل ةداع راص اذا "مها اب صاوقلا وأ .هولجرب
 رمل . ىضكوي نيعيانك ىحاكت 0 ارجل

 نم ريعلاب ام لثملا ةنمو . بثو اصايقو اصاخق|
- ١ 

 لذنلوهن ك ارحل قيعضل فر د ٍصاخقأ ص زع دعب

 صقل 2 ايصق عب هنيفتلا ورك .اًصيق ةسبلا ةصقأ

 كف ة ةسبلا ياصّمقتف كف ةصق 3ك ع نمت عواطم

 «رخأ أ دجوملا دل. دج نم ه>ور تافتنا نالفو. شلك

 بوقرعلا صماقل هنا سرفلل لاقيو ٠ لعاف مما ياقلا|
 اناع قتلا صا لا * هاجر تصيقف ُماسن جنش اذا

 عم ا 5 لفل

 | سماوقلاو . سمإوق ع ا مظعمو ريمالا سمؤتلا

 أ < ه < 3

 <” انيهو انه ند ةعجح اثمق ةشوقي ضاقلا شوق

 ثبلاو ٠5 قوف 7 1 اهو مّدقل

 ند جرخب ام لوا دارجإو دكارلا املا ىلع راغصلا
 صويا * ىصيتلا ىصينلا * ةصيق ةدحاولا وضيب
 لبجو ةقتسي ال قلقلاو دسالاو اهبحاصب صمنن ةبآدلا

 ةنادلا صولا * يدوييلا قياما ىلا نصح ههلع تا |

 نال نوكيالو الوا دلجلا : ا 0 ا

 ليقو ثلويو ردم اف فوصلا نم امإو نطق

 بكل ىلا ةقشام 0 ا ملا
 بايثلا تح سيب ام لك ىلع اننامز يف صيمنلا ل ظتو | *

 ما نطق نم ناك اوس لفسالا حوتنم ليوطو هو |
 .>راصيقو ةصيقإو ضيق جفوضرما ناثك.

 ثيدحلا يفو .بلقلا فالغو ةييشملا اضيا 3 ظ

 *ةنالخلا سابل كسيليس يا اصيمق كصيقيس هللا

 اطاصننادن .- حاورالا لاقتناو صدق ردصم 2

 كلذ دلاتعل نم دنع 0 داسجا ىلا اهداسجا نم

 لعج ىلع وهو ٠ ونلا باب 3 طال

 رخالا ىلا اه أ م حاف !ورالل ةصيقا داسجالا |

 صينقتل اب كلذ ا ضعبلاو .روك دعب رم

 اطخ وهو ..نونل ابا
- 2 

 اكيظرود هيدي 3 كَ ةطرقيو 13 ةطمقب ةظيق

 .هيلجرو ه هيدي نيب 0 دهلا ع لعفي |

 معطو ٠ .اهعماج ال1 ليا هدد تاع التلال
 يصلاطم 0 ل ءيثلاو اه رام 4ق 0

 ريسالا هي يدر + ليح) طامقلا <” 0 قعمع لاسالاو

 ج دجلا دش اذاريغصلا ىلع ٌدفَلَت ةضيرع ةقرخو
 دعب طبت جذل ةاشلا عاوق د هي 8 1 0

 ىلع نوكت ينأ بنما يي نصل 00 ضحلأ هيب

 هلك اود تقل اانا ا هنط ابو ١ صنحلا رهاظ |

 دو تنطق يا. هطامق ىلع تعقوو٠ دغلا املا

 ماوقو صاصخالا 4 4 1 ليح طيقلا ل ةلئابحو

 رع ملل

 دي يا ا ةنه ةطمقلا * جيذلل ةاشلا |

 الد كتم



 سوف نق

 ربحا لقمربقأ عم ام رع ربط ىلا بوسنم | .رايقلا يف ةبعالو ةنهار ارامقو ةرمأقم ”هرماق * ةضايي

 ةيروق ىثثالاو : يورو ومر لغم ير عم امإو ريح >و | . هيف ةيلغلاو 3و ١ ةل داوحال ةماعلا دنع ةرمأقملا ةنمو

 ةقالدلل هب راوي يرق دة عرجلاو ٌرَح قاس ر تذلاو أ ا رق ١ عولط بئرا لجرلا رمقإو

 ةبوسنم ةيرمتلا كو رخو نيد 00 موج لبق ةتوال> تبهذف درإلا ةبرضو دريلا ةكردي ىح

 هلا د يتاحث اك اهعم لا م ال ةاننحخال ريثلا ىلا موقلا رمقإو ٠ ريك اك يف تعتر لبالاو . تأ نا

 *رايقا ج كرماَمم يا كري قوه لاقي. رمال رييقلا | بلغ رالف رينو . تداضا ةليللاو ريقلا مولع علط

 نانأو روقا راد < لاق  يمنلا ةثجأ امو ضيبالاريشألا ب بلطي ءاريقلا يس جرخ ةريغو د..الإو . ”ةرماقي نم
 ةآريق ةليلو . يف ردفلا ه بف فارق قلو فارق | ايلطقشاو أ اهع دتخا ةيراجإو . اهجكزت ةارمإو ٠ ديصلا

 ةلخغو ٠ رق علا ا ريثا ا كلذك | ٌرامقإو .راهلا يف |وبعلو ]ونهارت |ورمانت !و .ءاروقلا 5

 اف أ ةزيقكو نيقم ةليلو :رسبلا هاضيب يا ناَمنَم | رماقر دصرابنلا +ربنلا نول: راصو ضبا ارارويقا

 لبق انآ ليت زيقم يظ نم طنا ملاثنا نمو .ريقلا | نم انيش بل اغلا ذخاي نا ابل اغويف طّرتشي بعل لكو
 56 بعليو رقلا يف طاشنلا هذخاي يبظلا نال كلذ .نارادنلا لصإو . هريغوا قرولاب ن 5 كورال

 رخآ 71 لغم يف لبق اذهو عابسلا هلكت .ذ زرتحيالو و هب تغيب | رامَقو . بعللا يف اًنيشف 0 نم دحإو ]| انخاي

 .ركلاو رشلاو لوعنم مسارو.تكاو .روقم. يظنم هرغأ ,قرو يرام 3 يرامَتلا دوعلا ةنم عضوم ماطتك |

 ْ 2 .نيتروفم ىد>ا نيب يد. تعضو لخملا ةنمو | 0 لادا ممطلا بيط فيرح

 نيِيَرَم ىدحا نيب رون اك فو 1 هل ٌّ ةرل| دالب

 ريصتلاو نذالا ريغصلا زر.كاوزرمشلا - - زرمق سو لبللا 0 عفرإف ضرالا ىلع سكت ةيف سم 59

 يأ ٌصراَمف نبل 7 زوللا لكأ لجرلا َصرحق | هوجو ب هدو رهاظلا بس هيج يف سمن | يناث

 ٌصراق | .رهشلا رخآ ىلا لاب ثالث "دعب بق وهو .ناسحما|

 كرمكلا قر ريقلا- قريق راذ ا ج هضايبا 4 ٍُس ليق .لآالّم وهف كلذ لبق امأو

 ارطاب هنخا ءيثلإو . ةعج ازيَق ةزيفي ةزكق ١ نموا لا ينحا رجلا يف هرهظا يذلاوه عاملا رمَقوَأ
 0 * صخقلا ىنعيَرْيَتلا ليعجدت ةماعلإو ٠ عباصالا | رونوا اياطع نب كح وه عقملاو ٠ قيّئزلا عاعش سكع
 هيف ريخال يذلا ل اًَدْرلاَرَمَثلا +زمَتلا ىنتتا لجرلا | دقتعي ناكو ينابعلا يدها ةفالخ يف رهظ ِةرِيَمَع نب

 نوكت تبنلا موعربو مو رمدلا نم ةضبتلا يملا .رحجل ايف رهام ناكوةيهول الا ديو خانشلاو لولا
 ريغ عطقتم يا رمق زيف انه ًالكلإو .زمق جةبحلا هيف | * ريثك يا ديف دامو . هلذعلا ةسومشو مّلعلا رام

 1 ٌصارتم ةَرمقلا * ٌرئاطو ريقلا ةوضو ريقالا 0 ةاريفلا

 | جام ل قو يع هال يف لجل نسخ 7 |اريماك ترعم نحال!" دنع كرك ةرمقو . هل
 نطبلا يف داولإو أ رثعتم مزال .ةسيغ ها يف انالفو | ىلا نول ةريفلاو ٠ عدخم اهانعمو ةّينايلاطيال اب
 21 رتل ل اع ا2] يقف ةسساقو :يرطصا | ليلا 3 روكي رئنلاو: ةرثك هيف راو رشح

 اتالفو .ةبلاغو سهل اب ةرخاف اًمامقو ةسماقم ةسماق | ببر ةيريقلا *رمقلا اهيف ةليللا ةَروَقلإو . ةغلانلا
 نءرظاني يا اًتوح سماقيوه نواوقي .ةثحابو هرظان | ركّذلإوةيرمق ىثنالا وا ريو ُيَراَمَق ج مادا نم

 ؛ باغ ملا سيقنإو.ةسغ هللا يف ؛بقاو .ةنم لءاوه | تخإوفلا نم يَريَقلا حابصملا يفو . رح قاس
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 و وس وس بج دج ل

 يسير سس

 ةيحقل | ةنمو .ةحق 4 نم ةيحلا ماعطلاو ةطنحلإ او دبلا عحتلا | ري رزفلا بلا مدلل م
 ١ 7 ينل |« ةدييتلا هاك و هلا * تارايعلا يف 0 ةقفإو انالفناكملاو .ةعف أمَق ابقي ءآبق

 الا واعي .ةرير ذل أك وا سوولإو ةيعنل رفلا | ةةئبقو اءوبق زينل تاومشو أقل ةيشاملا تأمقو.و هب
 + اما ةرقنواةو دخلا ا نيب ام ةنانلا # 0 أب تماقأ نادملاب ليالأو تمت ةدامتو "اكتر

 * روشقللا ع ينلا . ديمو مه 00 ا 1 نالفو. تيعسفق هيصخل

 نقلا داو ةر 2 ١ رولا نأ ةراكقلا| لاقي. ةقفإو ةأمانم *أماق # يك م رغصو لذ
 وزيغو شرإوجلا نم حُب ام. ثمسا حقل | + ثارنعزلإو | مقا ةيشاملا تأرقإو . ةقفإو ام يا. ناكل ءأماق اه
 د 7 8 1 ةناك :ةلدا مك الك معييشام تنمس موقلاو . تقمس

 ىلعاو انفلا قوف ةزشانلا ةنطلا ٍةَورْوَمَملا روق ,مونلاو :ًاهنمسف ايقفإو لبالا كرملإو . ةبعا انالف ناكملإو
 . دحامت ج لانفلا رَ رخودو نينذالا فلخ لاذقلا ءيش دعب ايش ةعبج اكرمتن هرشلا ايلا مهلبا تحمس
 ىاولإو ميلا ةدايز ىلع هلنب دخل هي ٌيرهوهلا اه ركذو ةءامقلا * هيرماقاف ةقفإو انالف ناكْذإو راش دخل
 رظن عيفو ليف فانلاو اداب ىللو . طراز بهل ن1 علطت ال ن ناككلا

 لضعتملاك سلجو نعش ربكت هناي نجت نخب." م ريغصلا لعق نزوب هي ل١ * ةعدلا
 يف ماقا ثرالفو . منتو ىلا انيق درقي لجرلا دمق , سمشلا |ويف علطت ال ناكلا ةوينكإو ةَأمْتكا* امو

 ليوط ناك ادمق ديني لجرلاٍدهنقو . ٌرشواريخ| رب متلو ريا قلو . ةيلصا هيلا رحت

 هقنعي عحط لجرلا دبقا * لوط يف قنعلا م اولا تا ا كلذ لكو .ساّوفل

 ديور ةحفاقكم فانك ل يرانا طضارإ ضوحلا دنع ةسأر عفر اًحْوبُق حايريعبلا مق |
 م 4 طيلغ وأ ديدش يأ. داق نادمفو خو. حابقو ” 7 ج جئاقويف اير برشلا نم عنجسوأ

 ةدادينلاو سا د تكا ديد يا.ٌديَق |انالف الف حق + ةثتسا ات ةحشب ؛ىحنو قيودا ]|
 + لوط هب اهيضلا وا قنعلا ةليوطلا ها ديلا ةكئاقم لبالا تحاقو هل بجي ريك نع ل يلقلاب ةعفدأا

 0 3 ليوطلا َدَمْقَألا 'لباو أقم ةقان يبث قري دا ءادل برشت راق تدروأ|
 ا ا

 ا دودهق لجر - ددق |. ةرصب يضحو سر عفر رعبا وا لجرلا خنإو. . ةحماقم

 ليولعلا رَدمتلا -ردق | راصْلإو .قيقدلا بف رج لبنسلإو.وب عش ونابو
 هرماقو. راغلا بعلو نهار.أ اريكرجني لجزلا ّرم رم . هقيضل اعوفرم ةسار 0 ريسالا لغلاوب.. اع اًييضن ضل مق

 ةرماقو..ةباغق رامفلا يف ةبعالو ةتهار يأ.“ ع ؛هرقف ا :نالف ختإو ٠ نوم مث سي ةروس 00
 نم ّيريرحلا لوقو .ةباغف راقلا يف 0-00 هره مودا رحلا 2 هبرش دنع ةسار عفري ةنال ٍذيبدلا ب برش

 هيلخ ةلصإو ميجا يأ َرِمَق اب انو للا ؟ةيئاكم | نالفو: [ًيضن ) [هف لالا عتق إو. حق 3 عب خشنإو

 كرر نب هدا تمأل [رمق رش لعمل ريخو ناقل | لعاف معا عاقلا * ةّقتسا ٌيوحنو ىيوسلاإو .ةيريش ذيبتلا
 لخديف قارتحال اكرمقلا نم ةبيصي يش وه ليقو | ةشطع دتشا.ام ليالأ نيو تناك لع ميل لل رج

 نم ”هرصب ريحت لجرلا زوقو : .ةرشبلاو ةمدآلا نيب هأملا | يا نابيش حامقو حامف اره * اديدش رف ىتح
 لبالاو٠ مي لف رمقلا يف قرأ 1 ثالفو. ا وكي امّدشا اهو يناثلا 2 اهلسو لوالا نوناك|

 دعما هيشثلاو .راك هريخو ةاوألكلاو |نمتيور * دْربلا نع موف لبالا ةععاقما هان. كلذب ايس دربلا نم|
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 1 6 2 دحإو 00 هع اب ع

 ماسقالا كلتا وسو مسقلا كلذ 2 ةعقاولا عاقبلا

 لوبحبم ميلقالا داحتاب ةربعلا موصنا يف رطوقو . مل اقالاب

 بهذلا نيو مدآ تنب هيون و .”يفرعلا ىنحملا ىلع
 511 لو راد دابا ركب ل يا
 مآتملاو: .حال كل ةكاش ةبيتك يأ 1 ا ميال

 ةبوعك جرلا ملاَتمو ملام 3 ريعبلا بيضق ءاعو

 لوعنم م با رم ولا" ةباتكلا مالقا ةاعو . ملل

 ةريصق 08 ىا 1 ص 0

 ةيهانلا لجرلاو ميظعلا ديسلاو ةاظعملا 4 لجرلإو
 ديعبلا ركمملا|

 فاك لق طن اه: يرض ديف يع

 رفا را
 + اهسبلق ةوسنلفلا ةسبلا تلتف اًنالف سنلق

 نيسلا تمض قافلا تهتف اذإو ةيسلنلاو ةسْلقلا
 2 واولا تباقو نيل. تردك قاتلا ٍتِهْصَح ناوأ|

 أ نونلاو وزولا ناتدايز اهيفو سارلا يف سب بان ةعموضلا

 تش ناو ينالق وا سينالقو ٍسالقو نلف جا
 ةسيئيلقو ةسج اق ربغصللا مم لوذلو ٠ نوت تاق

 راع اهيقن يما هلق ةيسلقو

 تاسوُ ةو سيلالق

 نامل + غلا مدنلا لجرلا ببلتلا - بهلق ظ
 ةاضيبلا ةباحل | يتلا »* ليوطلا|

 :حولا رج نم نمل سيلفا 0

 ناسنالا|
 ةرّودم ب ْ

 ميظعلا رعل إو فيقخملا مديلتلا ]|
 ةفيعصت را مديت مديل

 هم

 رك ّذ ةذشحو ش

 امي كا را ركل يباب سلع

 | 0 ل نم اي انك ل لجرو ردغل

 ةماعتو 0 شحوا| روج نم سما ةسبيلقلا *

 .لاقُم ج ماعطلا هيف لقي فزخ وا س كس نيتمزبللاو سارلار بع ارزضلا وا عوبرملال<ر لورلا منا

 ىلا ديلا سلا را

 لفاجما عفترملا رعشلا ند غزيل ب بن
 عرسا ةميلق 1
 ىلا عيبجلا ريصقلا سمت

 مسجلا ع نرملا مسجلا فنباقلا

 0 ( عواد ) اوف ولع ةلقلابو ةلْقلاالق |

 0 3 زئضلا ماو كي اهتاسو م لبالاوأ ٠

 ا 1 او * القوم.

 كزاتإر . ايحإم ايلاقن ابل اقل... 0 ةاللام ىالاقأ

 هاحم نع ىفاجتو 0 قلقو لحر ةاليلقا لجرلا

 دعص لبا ٌنالفو .رجتل | ىلعا عفو رياطلاو .زفوتساو
 فلا راهإو ءيش لكن في اوأنل«فرشاف مالعا

 نادوع ذّلقلا ا ضحلا قيرح نم ذي 2 ا

 0000 اق ةلكإو دلع العار نانملاب اميلي
 تآلق جواولا ىلع لديل اهوا ؟ م امنا لوقي يلا
 كوتا * اهب محاسب مقتل ةبانلا ولنا +نولقو َنوُلثو

 لقلإو . ةلقلا + ًالقماو ممل ما
 كةباجو اهيف 2 ف اًضياأ ن

 6-4 0 ا 1 هلي

 نم ٌهالق دهرا نادي لاقوهف ” ةكرتف احلا

 0 00 الا

 فقول ىلع امهنم دحإو لكيفبو اًدجإو العج نامم ! اهو

 يذلا ع ذاَتلا * فلالإو م ايلا يف ةحتنلا |وهرك مهالا

 هيف ذنتت عضوللا :ء أَنا القلا + ىلاقملا عناصو ماعطلا يلقي

 *« عدخم اهانعم د ةياكاب كيم ياللا و. لاخلا

 سور لقْلاَو .ضمحلا ىررح نم ذختب يش ىلقلاو للا
 لد 1 هلل حرم ل األ تانامج راما
 هاعو ةالثإلاو ليلا * ايالق جةبّيطيل خيبطلا عم لعجل

 االله"



 قبول او سوس

 تيت ةاونلاو رضا طئاخلا "للا دهشيرعتلل ةبوصنملا]||
 .انضخااا مط كاك اذكر ةدكزل ننس دخلا

 ٠ فريال يا لق نب لقوهو هل دحاال درف يا ٠

 1 ديز آلا كلذ لوقب لجر 3 طوقو ةيباالوأ

 ااذك لمني امل لاقي ةنمو لبق وه آلا ةلوقي لجرامأ

 لاقيف ىف ذنلا ل 1 كنسي نا صا اذهو ْ

 جال رب ال ينل ثاةدنبملا مومو ا اقوا اًنعأف ال

 نوقّرفتم سانا يا : سانلا نم ٌللقو .ليلقلا
 يف اعج وعملجا اذاف .ىشريغ وا قش لئابق نم
 »* ةريصتلا ةيراجلا ىلثلا * عفف ضب للف مف ناكم

 قو ةرثكلا ٌدض ةلفلاو٠ رتفوا لع نم ةذهلا هلقلا|
 لوقي لجر لقا طوق ةن اهب داري

 يا كلذ لوقي لاجرلا نم ليلقو .ركَذسو انك
 لوانتي ام نيّينيرصنلا دنع هللا عمجو . دحاوب لوفيال
 قوفا ام لوانتي ام ةرثكلا عمجو» .ةرشع ىلا ةثالث نمأ|

 يلع نم ةضملا اًضيا ةلفلإو .هل ةبابعال ام ىلا كلذأ

 ةلقااو لل ج ايضغو ا اعط تناكاذا وا ةدعرلإو رقفأ
 نم ةءاجلاو ءينث لكوا لبجلإو مانسلاو سارلا ىلعا

 كا ةماعلا كلا وا ميظعلا ٌبحيو سانلا |

 فيدلا هلُقو .لآلقو لق ج دضريغصلا زوكلاو رخل |
 ةيش ةيلفلا * تاج يأ هلق مال هذخا * ةتعيبق

 مءارو اوعدي ل مها يا مهتيلقب اولحترإو و
 ليلتلا * هدلجو هماظعب يان 3 2

 ٌلاثو < القاو نولبلق ج فيغلا ريصتلاو ريثكأا ده

 لاقيو٠ ةئجلا ةّقدو ددعلا لفيف كلذ 0

 ًالباقم متكذا | اوركذإو فارحالا ةروس يف ةنمو٠ ليلق” موق
 7 ةلعني ناكيال يارا عليل لك كرك

 لع ةروصما نكت ا نا زوجي كلذ لعني امًاليلق

 نوكت نازوجيو ضفاخلا عزاب بوصنم ًاليلق نا
 اذا ليلقلا نا ىلع ةةتب مدعلا نع ةيانك ةلفلا يف ةغل ابل
 باصتتالا نوكينا روج د شحو مدخلا دلل هيف غلوب

 | زن جرو لف“: لا نمو ليلقلاو مالا دضُلتلاوأ

 يا ايلف جليل 0 هةَلِيلَْلا *«ةيف اع

 ا ل رد 1 دَخ هما

 اوني لجز ام يا 5 الا كلذ لوب لجر 0 دا موقو

 رددت ليلقتلاو :هتامجم يا هاليلقإب ةذخإو .وه الا | ى
 الفا نم لءاف مسا لفأإو تالا ايلا دنعو للقأ ى

 دحإو الا ةنمؤرت ل يذلا صخشل اوه نئدحلا دنعو

 يا . لق لجرو :م دكلا نمو نيعباتلاو ةباوصل | نم
 ةغيبق يأ هلق هل يا للقم فيو“ ةياب هيفو ريقف |

 لاط امذخارنظلاو. .ةعطق 1 ةجل 3 »ِ يثلارإق

 .ريثكتلاو ةغل ابل ددش ةداقىب ع ةريغورفظلا م لق دةنم

 0 انلا * 53 دقف ميش للعب ا ةنم تعاعق و 0

 نه طقش.ا 1 ةمالتلا *# 31 8 ة ج بّرعلاو لعاف مسا

 يريقحلا سيدخلا يف لّئمرنظلا ةمالقو - مىلفملا ءيشلا|
 بّتكُي ةعاربلا رتل * ّلْئاَتلا مالا امو لق امل

 ئ 9 م 0 - --- اخ لت اع

 لوط 7 07 11 آلا اًغيا او ادق الق
 قلطأ 1 59 ةناهلل لولاك لام إو ةآرإ ا يا

 نيبساخلا دنعو كلما لع طاع 4 حالطصا يف مل آمل

 ملع مثلا تافيرعتلا هي لاقو .ماقرالا لزانم 1
 هلع اديديت مارس هلا ١فاكرفلا ملاذ قا
 اذاف ابيف مادام ليصفتلا لبقيالو ةأو دلا دادم 2

 00 0-0 ملا لا أبنم دادملا لقتنا

 َ دب "عضو نوع د 0 ا متو

 نوبل نّولتي مسيربا نم يعور بوث َنْوَلَقوباَو
 0 فرعلا يف ميلا + انإولا

 ماع 0 نع

 يو دو كليتف ىا:

 او ميلقا رد وربغ نع هي 56 1و

 ا برع ليقو بّرعم ”يئانوي

 هيرعب سيل *قيلاوجلا لاقو . ضرالا نم ةعطق ةنال
 ةبما كاع ( منول ا وتح ميلقالاو. ميل اقأ جر ضحم

 عاطق عبس رومعملا اومسق مال ةعبسلا مل اقالا دحإو

 لك نكاد صشوسخ ازاوم ىلع ةليطعسم ةقيقد



 الو زيزغ هبط فرط 11 ملا دغرلا

 ةانلق 5 ع . مم يا فاقا ماعو.. تفيإو 0

 ركيو" هون عزتي دقو تاق ردم تيت كلذك ْ

 رفورظو برق يفأ

 لآلجل للا ةفواا/و نبط ةنع يضف ام ناندلا نموأ|

 طافلجتاو مع فيرحت طافلتلاو طنلق

 رجلا تامالع تاَيرطَنلقلا
 قدحو للا نمو هاو مت

 |رشفلا كيكرملا دلج 2 9 0

 جت يل. عقلقم فوص + اعف اعطق عساولا |

 لاعتسإو تسارع 0 لبلاد اق

 ياللا 0 7 1 00 ظ
 | يا. قلك لجر لاقي" ل جاَملا * ةبعزا انالفأ

 يأ: حاشولا ىللق ار ءآ لاقي ةنمو. برطضم عزامأ

 8 ضع فو ز)رصقلاب ىت اعلا + اهحاشو برطضم ْ

 .* دئالفلا نرم ُثبرض ( ةبسنلا كيب كلا سوماقلا|

 ثبرطضم ”عزام يا ّقَالَعِم ةأرمإو . قالثم لجرأ|
 - ىيدقأتلا

 لا لحل كالت
 هةر اذا ا ْ
 نم انببل اهالكو. 0 ّش ارذالا و ةزيط |

 ةساقلق ةنم ةدخإولا :برغلا مالك |
 .جانلاةنمو تقاقلا راطنلملا
 ل الو الالف 06 3 «يخلاو . تّوص 00

 12 سا لا 2

 .عقترا هناربط | يف َلقلقو مسا لازلت رد لاقلنلاو |

 0 + يثلا 0 برض ضل
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 لح ةوالحو ةجوزل هيف سلمأ |
 لفلتلا بح زاخخلاب كد لثملا نمو ٠ .ُتاَلا رجلا | لوعفم مسا فوكو نو

 هايل ايب ةلوقث 'ةماعلإو . هيلع لمحإو لالذالا ف برغي
 ايآلَْلُقلا + رخآ ثبن وهوا لقلفلا ُنآلقلْفلا د+ اًطلَغ

 5 بر ُُ 0 : لقللاو. كد ا عيردلا ناوعملاو

 اريسرك انا لنلفلا مح يف ع 07 دوعل 5 لوحي

 اذه قّرعو منلا نب

 ةماَتلا فورحو . ثدضم ةّلقلَتلا * ةنخافلاك نئاط

 امعيجي لادلإو ميجنإو ةكبلإو ةاطلإو فاقلا يثو ةسمخا
 2 دقوا د د للطو كلوقأ|

 نون نبا ةنكاسالل غيص دنا تلا

 مسجلإو ٠ 25 اقو ًالقو داق لقي هيغلا ّلَق

 كا لقي لمت دقو: 000 ا اب رفع
 ضظ11003 اهريغو لاطو رثكب كا
 ةاضتقاالف عفرلا لمعنع ةفاكأم لبق هيف ل هيضلاب

 لوالإو لعاف اهدعب امو يثو ةيردصم ليقو لعافال ةق

 نوكت يفاغلا ىلعو ةباتك لصتل لوالا ىلعو' جرا

 ايلا ليعست ايلقور لاط يف كلذ عجار. ةاصقنما

 ٌلقو.ليلقلا ءيثلا تابنا يفانلاو. فرصلا يننلا امدحا
 نيع يف «يثلإو .ًاليلق ةلمج ًاليلقن هللق +ةلمحّلاَق «يغلا
 شطعلا تفخ ةَلاقم هلا 2ل تللاقو .ًاليلق كايا ءارا نالفا
 ؛ءاطع للف ةاطعلا ةلَّلاق . كما لقتست نا تدراف

 .ًالياق ةلعج ًالالقا يلا هلق ءالظفاأع للك ىأ

 ّلقاو .دعرا ةدعراا || ةَبأقاو ليلقب ىلإو .ًالياق ةفداصو

 ] اقنوةعقرو ةلمج ءيثلإو“هل ام يل ةتدج تلق لجررلا
 ةعف ال .تلحرت سل |و . ًاليلق هدع ًالاقن «ىثلا

 ءامسلا يف تل 12 ىفضل | نكات اي 7

 يا هللا نم وهو 4 ةعئرو هله هيلا لق ةسإو ٠ تعفتراو
 يف رئاطلاو .ًالياق للا ع ةلقتسإو . ءيث لك ىلعا

 ؛انلكرإب نهد فاو. فانا تابلإق
 . بضع ليام أرب لحلو دمر الف ةعرلا



 0 ل نع علقت ةرضض اًضيا ةعالاو أ
 ج ةيضشلاا ةراوحلا وا ( اهمازم سومافلا يفو ) اهاقرم ٌْ

 1ك 0 ةيظعل ١ ةعطنلإو٠ . علقو علق
 ةقانلإو ٠ َمَلَق ج هابسلا بناج ذخات ةيخض ةباح واأ

 بمسستت هلا ةيدابل أب دك ةعلتلا 306 ةميظعلا 0

 مّلَدلا 55 عالقلا + ملَلاَوذ كلتا + ةيلقلا فويسلا| |

 ىلا يعاذلإَو طرفا, نئابنلاو داوتلا "انقلاب |
 رغقلل عالتلا ةلةعل عالقلاو ٠ لطابلاب ناطاسلا
 عوللا ماّسبايو اطر عترملا معن ةنجلا نم تبنو روكأملا

 مَ ما ايف حزن ارد سوقو ةييظعلا ةقانلا |

 ردصم ةعلاَملا + ماولاو نياجرلا ةضخل | ةأ را مليقلا
 0 6 0 0 علاق ا

 نا ىلا ياارلا حا الك ضرالا لل اك ِ

 ١ ةرابجحا اهم كو هلا عداقملاو ك4 5 3 ََئ ْ

 | ةنم علقت ناككا لتكإو ٠ .عيلاقم جةاعرلا اهلمعتسي ا

 عالقإلاو لوعفم مسا علقم . حل اقم ج ءانبلل ةراج|
 يذلإاو عالشلا ٠ 2 باصملاو لوزعملا ريمالا عولتكاو | ْ

 ليا نم علافلا ةرماد هلأ

 ةندوعج تدتشا اًناتعاقا ر عملا تعلق ل تعلق
 ٌدعاقاك |

 لَو نم علقتي هناك هيشم يف ثعلةن  ثعلق
9- 
 | ةتدوعج تدع اناا لسفلا شلت 4

 | دالبلا يف ههجو ىلع ىضمنالفو: تعلقت || ظ

 .بلصو دعج اطاظعلقارعشلا طعلقا تالق
 ةنمو : هو: : يف غلاب يا ظعلتتف طعم لوقا ناقل

 ساراا ةدوعج ةّدش ةطعلقلا * ماذجلل مدنع طاعلفلا |

 ترأطاو لف منا طولت + هز لوطي داكيأل لأ

 داكيال 7 ديدشلا سارلاو فئاخلارفانلارذاختا|

 ةرعش لوطي

 لمانإو. ىوزتا اقافعلقا داجلا مفعاقا - فعلق

 ةقانلا ىلا ٌمضناريعبلاو .ربك وا درب , نم كيتشن نالفأ

 | ىهو اههلع اة ىلع راصو ب تا

 اَهيلع لاملإو ةرث ةلرضخا تابنوروكاملارشقلل فقل

 يلا ةلرغلا هللا . ةلصا نم علّقا رفظلاو . صيرح |

 هيطو رغ بكرم ىلع بكارلا فعلقنلا + ةبارض يف

 زهشل | يلا دي ددتب ملفا «زوجعتلا مَسلَتلا - علق
 لا

 كفل اقوبف امعطق اَنْ اهنلقي ةفلتلا نتاخما فلق
 ةعطق ركّذلاو ٠ اهاحل اهنع ىغ اهنلقي ةرجشل با | ؟رالقو

 ميثلإو . ةنيط ةنع يضف تلو انْأَف هردلإو . هلصا نم

 يف لعجو فيللاب اهحإولا زرخ ةنيفسلاو . ةبلق
 . دبزا ريصءلا فّآقو ٠ ةقالتلا مسالاو راقلا اَبَلَخ

 ةتفلق تظع وا تتخيل اَنلَقف فلقي ٌيصلا فلقو
 . اهل ىتجمب ةنيفشلا فلق“* ةافلق ةآرلإو تلقاوف| *

 يا تافّلق عبر ١ ةنم تقلد ةقاو. ثر ع ةتوس تنلقنإو أ

 0 ميسا ةقااقنا + لكألب ةنم اعذخا
 ١ نم رفظلا عالتقإو ردم 6 *رشقلا
 رثقوارشفلاو لخودلا فلقلإو . ةقلقلا قرم اما
 عضوملاو نامرلا رشق وأ هب نخدي ا ٍِش

 لالجلا ةقلقلا + .نييراعلا ١ افرح نانلقلاو . نشخا .
 ةدحإو ةقلتلاو . تاَنلَقو فلق ج ةولمملا ةّينارجلا

 ثوغلاوبا دفنإو .ركآلا ةلاج

 ٍنباغ نبا يرن ناك

 نتاخ قسوم تحن الط لع

 ةجناق تححق مكرملا يف دلو اذا مالغلا نأ برعلا تو
 زغاشلا لاق .نوئخلاكن اكف

 .ةبذاك ريغ اًميِع تفلح ىفا

 0 ير نر
 ةئلثلا ةَنلَلإَو ٠ تريزاشلا اقرح ناتنللاو. فلق ج
 || فيلقلا + سبي . اذا نيزيغلا ٍفلزلا *ركدلا ةداجل

 د فييلقلإو ٠ فلق جرا ةل ةلجو ٌةنيط 4 ةنع ضف ندلا

 فيقلا يوم هيلا * قونلا نم ةىتلا مْردك

 ميظعلاو نفت نم فلألا + ثفِلَف جرَتلا لجو

 شيغلا رم فلقألاو .ثفلُق ج ةافلف ىثنالإو ةقاثلا

 مة 1



 ا 10 فصامأت افي ملقلإو٠ .تش فيكو تلش تأ * ل ”عابو ٠ نيظايملاو نجلا
 لاقي : ديلا صاصرلا هيلا بّسني نذعمو ءانبلا عم| * درام ١ ثيبخلا لجرلا أو رم اكريصقلل | طآلفلا ْطَلْقلا

 ديدش يا ٌ*ْمَلَق [صاصر ل اقيو . ةيلَقو ْيْلَف صاصر| نم دلو مسا طئلتلا * نيدلولل زبخو ةردألا طيات
 116 كلك و رشكيو ءامح نم ملف ةتكرت :و.ضايبلا | يبخل الجرلاو ردالا طءايقلا *نيطامشلاو نجلا دالوا
 قارشو ىحا ل اوز 1 حنا مم عالقإ | . نسر [يا.ةنمطآقأ وهل اقي .سي الا طاقألا*دراملا
 هردص ىلع لجرلا ةسباي رب ا علقو عولف ج ةنيغسلا , لعق ةنم عمسإ لو ظ

 9 رلا لفل .ةعّلق جروكذملا فنكأ ا هبشل عّلَتلا يف ةغلو ٌنابطرقلا نابطلتلا < بطلق

 مدلاو فنكلل تلا يف ةغلو ٌر دصم مآفلاو . يملا ٌيوتلا ماكح دحا ٌيئاطلا ةرتعص نبا تفطأق - فطلق
 نامز مسإو رشقلاك برجالا دلج ىلع امو قلعلاك 0 جلا رغص يف ةتخلا ةفطاَقلا * معاهكو برعلا|

 مَلاوذ ِعلَتْلاو .رفصا ١ تحت نوكت ةرحت إو ىبحا عالقا نع ةلو>و ١ هلصا نم ”ةعزتنا 6 1

 1 اعلق لاز لاز اذا مالسالا ّين ةفص يفو | يلإولا مآقو . ضرالا نم اهجرخا ةرجثلاو . .وعضومأ|

 يشع نع < انئاب اًعفر ضرالا نم هيلجر عف 3-1 ناك ىلع تبغي ل ةعاقو اعل مآقي بكارلا عاقو ٠ هلزع انالف

 |وكي رك مهلا ملف اضيا ىوريو امعنتوال اينخا لجرلاو.عارصلا دنع ةمدق تبغي مل عراصلاو. جرسلا|

 مكنت ةليسفلاو روكذملا فنكلا هبشل عّلَقلاو ةّرملا هللا | ىنعبب عقلا ليعتسي ةماعلا ضعنو.ةدالب مالكلا مهني 0
 ك0 اطا نم تجرح ىلا وأ ةلخلا لصأ نما . ةملف ىعماةعلف*# اماخ يل ةبابش ملك نولوقي :ملختا|

 نذل فدع ىلا ةلخلا را اعآ نم لص ناأط ناحوا ا ةنع فك اًعلْكمو اعالقا 0

 لبا ىلع عنتمملا نصحإو مانسلا نم ةعطقلاو م | حآلملاو ٠ عابرا ىلا ءانثانم تجرخلإ الاو ٠ ةتكرت نالف|

 دواي ليو. 0 عالقو علق ج اهعانتمال هب تبي تيس اعل اقو . ةعلق ىنب ؛ ريمالاو . اهيعارش يا اََق قردستلا|

 هكا توتا صاصرلا هستم لاف ليف ل 0 عاتقإو علقنإو علقلو ر 0 علق ةعلااقمأ

 عونا ألو 00 ني ابيلاو لبق نسل دنالاب | تعلعَتَسْإو ٠ ةيلتسا < <يشلاو ٠ ةعلق ىنعمب ةعاتقإو . مَ ا

 ةيداعلا ل املإو او لزتلاو اولا وذ ةملقلاو . مل جةتشلاو , مسا عل انثلا  ةعلق ىنعب <يثلاو 0 ال ناح ةرجشلا |

 . تبثي ل هب شطب اذا يذلا فيعضلاو موديال ام وا | كيما وكت ةرئاد سرفلا نم عا اقل | ةرع ادو. .لعافأ

 ل لزتم انلزنمو . ةلكأل اك رجلا 1 عقي امو. ا اذا ىقشعي نيطلا عالقلا ركن ديللا|

 ىتم يردنال وا ةكلمن ال هانعم وا نطوتسممب سيل يا نوكي نإو اهيلعَّل ديف ةأايكلا نع . عفترب ضرالا رشقوأ|
 نا ىلا ةحاص جانمي يف تعلق نملعوتو 12 لوخت | ثلا ةدلج أ يزوكت كارشبو انين مقبف انيك يعبلا

 رةعلت ىلع وهو٠ .ةنم رع ءاوه نم“ ءيج قر رترم دعب 00 | نين ذالإ لصا يف ضرعي قاقش نذالا عالقو .ناسللاو

 7 ]عر 0 يار قلك را اقدلا..فحر يل ةليدلا عارش ةعالقلا * رفصالا ءآلإو ةدملاب 0

 ا لرتيكةّممو ع لزنم انلزنم 5 كا اضف ا ةيظع ةر 7 ل نم ةعطقلا ةعآلقلاو

 ا ملف ج للجن ىلع 2 7 ةعلملاو لك | كرين ضرالا ند ملفي 9 ىلا كلذكو لع

 رعاشلا | هداونو يارلا 0 ددصم عقلا # هيب

 هتقاط ريغ انيف دبعلا لوحبال ا يلق هس يي ذملا قو - ماقإو قرا جن ةداوأ

 |[ ار ككلم كحد نولي تي

 لآ

 ثأل #5201 كيديوأ| علقنا ليخنال ام ليخ نو
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 د
 5 يس رهو٠ . لاخلا يئادلا .ضشالتلا 1 ارجما ثق * ضرالا يف بَ دز دارجلإو .اهاّيا عرج

 طاق

7 

 شأقألا نالفو . ادع 0 ل ضرالا يف مذ هز رلقاأ

 .ةامرادافاحادقاذترلق لاقي رق حواطمرتجاو
 0 ثنغ 0 1 ا صاقب 0 زق 0 ردصمرأتلا + اهعّرجتف اهايا ةنعّرج يل

 ضيتنا اذك نع +لظلاو. عنتر ١ هاللإو ٠ اورام اولمدحا ىذلا اغلا ٌرانلاو ثلا الك فيعض بفينخ يلأ

 0 لكلا نب د 4يف لي

 + ًالخي تام ”رالفو :ةعلتبا ةمزاقل* ةماعبا ُهَمْزلَ
 ابو بركي دعم نب ورم فيس مَلَقو و "1 مرلقلا|

 *وفرط ىلع هال مرا لارحب فاضي هلا ةك هو رصم نحب

 بحل إو مؤرالاو ٌردصم ةمّرللا|

 اعط هنطب نم جرخ اَسأَ سلول

 اذا هنطب ىلا مداعا مأكل 1 كاةارخما

 0 00 00 8-5 0 2 2 سس

 .ذيبلا برش راكآ لجرلاو دج ةةنغ تع براخملاو
 كلذكو .ةالتما هتف ذق بارشل اب ْنماَكَلا و . تدع سفنو

 رونلاو» ىعوةمذلاب برص لجرلا سلف 0
 ءانغلاو تدل برغل ممودق دنع ملول لو امقتسا

 وردص 0 هيدي عضو | نالغل نالفو وبلا فانص|و

 يل نإ يسنلا سَ 21 لولو سأقلو ٠ هل 2

 مك كا 20 م 0 اهريغوا |

 ناف ءيتب سياو ةنودو 6 8 نم جرخ ام
 لاعف سّاَقلا + باحاا رغلا سلقو . *يتلاوبف داع
 * لولا سيلتا + راّخز 2 سلق مول

 كيج لكتب هيلا ةكشس سلال ١
 ىلا ةماعلا دنع 0

 نددللا مم نركب تان وسلا - سس
 زياكنمإو 0س

 اق ءاساق

 سف ةحرفلاو تا اق 0

 2 ٌّش دفن عصف ةفخ قل أ انلا

 #3 ا .اهرشق امْلَق

 * ءاليإو لحولا نم
 دي رصقاإو رغصلا ةعلتلا 2# نضيقلا ردك دليلا

 ٌ ا هاف ةوسنلتا| ةسما ءا 6 ىسل# ف هك

1 
 بوثلاو. تريشو !اق وبف صقنو

 تاغ املك صلقن ةيسفن ثتصلقو : 2 تكا لها دعل

 يخف تعرسا اب كريو ايضميف || تعلق | لل

 تورم ةنشلاو .صل

 صلقإو٠ دعم ”مزال.ر مي ربل اوه ضف ةف ةصيوق

 واديصلا ف تيس ةقانلإ لنيك ةمانج رهظ رعبلا

 * ىوزنأو 2 هيثلا صلو ١ اهبل عفترإو تراغا

 صالقلا * تاق ج عفتربو رديلا يف هي هاا ةصلقلا
 م د * عفترم يا قول او 30

 ىلع ةيقابلاو ا هآسنلا ىرم ةيراجلا ةلزنمب ةّباشلا لبالا
 ةقان يف مث ينفت اهلا اهنانا نم بكري ام لّواوا ريسلا

 صئالق ج ثانالاب ٌيصاخ مئاونلا ةليوطلا ةقانلإو
 تايتنلا .نرع نوتكيو .صآلق 2 جو صُدو

 ماعتلا نب . ىثنالاو ىرابحلا خرف ضيا صوُلاو . ملبن

 ّيرهوجلا يفو .فطعلاب سوخاتلا يف اذكه ل ايرث ن مو

 0 2 اس ماعنلا نم ىثنالا
 دك لك انو ١ قالا صولا ن اسللا
 دلو 0 ااه نأ ىحت ناكر ا
 لي ضر الاول راك لاترد اعاتك لعل |.
 * عفترملا 11 رم صياقلا « عت خيفركذا
 ايدام: مداخل < عراك رص لا 1

 ليوط رمثم فرشم يا صم ٌيرفو .فيصلا يف تنمس
 رشب لاق.مئإوتلا |

 راروقا هيف صلف بقا دهموبف لئاصال ابر يشي
 نيطايشلاو ّنا دالوا نم دلو طآلفلا -

 اطاضأ < بالكلا .ةابلاو نءانلا ىم انج رصتلإو|
 "طلق ةنموا# ١ | فرش ليمتد, ةماعلاو ءةيامدلا |

 | ا ميل دلو مسا كتل خاسو هالاو راذقالا عينج
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 دأق

 كفك أ يده 0 1 ل

 2 لوقو

 تنراقالأ ىيدضلا هاج رذاحو
 د رنا ا ةايبس لح يا ٌهلبح د ةلوذف
 0 فردنيل هةنع ىلع ةمامز 1 را يف 0

 امن كرما 0 ىنح اريك ظعو قيم ىلا لن من ها

 ,مقرغا موقلا ىلع رجتلا دلقإو . - 0
 ا ا لا مهيلع قع 5

 | هداجت عضوو ةلتحا فيسلاو . ةسفن ةمزلاو ةالوت رمالا
 رعاشلا لوق اماو.عرلا دلقت ل اقيالو .هبكسم لع

 ًاحترو انيس اذلن آتغ دف كجوز تيل اي

 ادراب امو اتبت اهتنلعرخالا لوةك اذشو احر الماحو يا
 دليقاو  ةويوانت هلا اودل اقلو .ادراب هلم اينيقسو يأ

 ١١ دالتلا * ةيفغ اداّرافا ساعنلا ٌهدّولقإو . ةفرغ هاا

 | لعو ةَربلا لع دلفي ردصلا نم طبل 0 لّوطي يش
 حلا نم ىتعلا يف لعج ام ةدالنلا + طيقلا قوخ|

 عمم

 |رعشلا دئالقو. 2 2 2 .دئالق جأ

 ا هلا لازت ل ىلا ىإ .ردادلا لع قارا

 م دق 26 ردصم دّلقلا +اةسافنل|
 ةنمو ٠ علا | نا يتان مويدتلاو . ةّضف نمأ
 ايكاجرا دأدلاو 5 ةكم ىلآ ةذج لفوق تيم ظ
 0 يا هَدْلَق ذخا لاقي اللا نم
 انتقس لاقي . عوبسا لك املا قلو ةنانلا | بيضتوأ

 8 يرم ١دلق ةتيطعأو كلا هبيشو٠ اًدْلَق ةايسلا ْ

 اهوتسلا يا دياقالا لب م 1
 ا#* نمسا هب صلخم قيولاو رمل او ةدعنلا ةدأقلا |
 | *لوتنم يا 0 طيردلا ديلا +ةناز هاد |
 ةغل حاتنملاو ةقانلا ة 9 دآلنلا دياقإلا د

 رذصم ديِلقلاو ٠ لأ نكآل دعب طلرشو ٠ دالقا ||

 لبو ين 1 3

 (جوتعلاو .ديلاقأج س ديفا ةيورلاب لصإر بئممأ

 زاق

 نراننالا عابتا ينانلاو . اذك عضوم 31 ناك,

 ريغ نم هيف ةقيتحلل ارذتعكم لعفي وا لوقي أنت يف ريغ

 1 ل عيل ا راك للدلل 2 ماتم ىظنا
 ةياعصل | عامنا ىب تك و ليكم هقنع يف ةدالق ةلعفو 8

 نآقنعا ةناب دياقتلا ف ع ايبرو .ةروصلا رابتعاب انيلقل |
 5 ا ل يا تباث ريغ مزاج

 00 ةولوادتو ام ا دوهلاو ىراصنلا دْنَغ

 هناقدلا 2 ”اعشو دي اتعلا يره ليج دن دلع ملال

 ئديلنت ةبحاصو٠ ةلزنملا مهتك يف نود ١ 1 ةفاشم |

 .ديل اقم ج ةنازغإو حاتنملا دال إو. تال اديلتلو ديا نإ أ

 ضرالاو تاوعسلا ديااتم ةلرمزلا ةروس ُة ةلوقو

 جاجزا| ل اقو. نعازخلا نوكت ناو جتاذملا نوكت نأ زوجي
 ةقلاك هللات ضرالاو تإومسلا نم هيث لك هسا

 ىلاو. ةروما هيلع تفاض هديل اقم تقاضو.. دباب تافو
 داقكلاو .هيلا اهضّوف ينعي اهجيتانم يأ رومالا ديا اقم هبلا
 . ديل اقم تقاضك ةدلاقم تقاضو. دل اقم ج جاتتملا

 اهسار يف اًضعو لايكملاو ةالخلإو ءاعولا اضيا دلفلاو
 تنلأ |دلقي اكد ًالكلا هب دكقي امبر لج اكو حاتفمو جا جوعا
 مسا دلقملاو . ةنازخما ةدلقملاو .لتفي يا آل اح لعج اذا

 قباسااو ةدالقنا عضومو ٠ هموق روم هادي ةديسلاو .لوعنم

 داحن عضومو قبس دق ةنا فرعي نيش دلفي ليلا نم

 كرف اناس نم به لادم نييكدملا ىلع فيسلا

 دولقم لب ف ةنئالت رعشلا تانأقمو نبدة مونيو

 يولم يا دواقم داوسو . لوتنم يأ

 مهلأب قلي لمفل 5 يت ذلقلا < ذاق
 ثذلقلا اهب قلع ةذلّق ة ةموي * ةلتقي ىتحا

 مذالق جملا ريفكلا عساولا ٌرلا مَدلقلا مذلق

 ضيبأ نيتنا نم برض ياللا را كلا راق

 ف رانيال

 , ةنول ٌرنصا فج اذا
 مو تو زاكي رقي لجرلا رلق

 اا رالف . ىر همسي و .ةبرض انالفوي تردلا
 كل

 ادق فو ام اهينكتضرالا ءاصعنو» جرعو بثوو | نوكير لاو مح لوالا ننعم ىلع ارش ىلطُيو .دأف|

| 



 تلق

 بلذلاو :يستلا موكل 20 لجرو ٠ ةاضيبلا
 بالقا ج اهصوخ دوجاو ا لخغل | ةيحش بأنلإو بلاد
 يلا ةرمحا ةبلقلا * ركب. ةباثز كول ١
 ل موال خا د 5 ةماعلا ضعبو..مسيلا |

 | شارف ل ةحاص ةنم ا يذلا هادلا ةباقلاو ١

 اد يا ةبلَق هب ام لاثما .ىرمو .بعتلاو
 ,د|لاق.دلارظنبف اطلت لعوب تيل 0

 بلوت نبرهشا إ

 ل
 .«٠ بيعو

20 

 'بلختا ةلاخلا ٌبحو بابشلا ىدوا

 ع د
 لوح لزحر < بايلا ةطاقم اهم بكت ا ةبالتلا

 10 او باق ا

 طا بوأنلاو بوأتلا ا 0 ٍْ

 |* بئذاإو الا ركل بولا * ْ

 ما تناك ةيوطم اهنم ةمدتلا ةيدالا 000 3 ْ
 | رذحلاب ضرالا تبلخ اهنال 4 تيس. ريوطم ريغأ

 جاجعلا هبش دقو ٠ ْلُقو بلو 20 دقوأ

 ءربس نم يّروت . م بلف ن نع لاقف تاحارلا اهبإ

 بلقملا <” ذي اعل ةزرخو باتلا ريغصت فيلكو أ

 لوعفم مسا بولو. ةعارارلل ضرالا اهب بّلَقُن ةديدح دحأ
 90 نذالا ةيوُتاو تبدوا باصملاو ا

 فوشلا ل 0

 ةأرملا تقلقا * كله اَنلَق تلقي لجرلا تلق
 ةضرعوا هكلما انالف ٌنالفو .انالقم تراص ةقاملإوأ

 ج هكا اهيف عقننسسي لبجلا يف ةرقنلا تقلا * كالبل
 َّ هر ا د 0 1 ت١ تالق

 0 مننا تالا نبل احا ل
 رشب لاق .ت تيل اقم جلو اط شيعي ال ةارمإت

 ةنأطي ءاسنلا تيل اقم ليل |

 دج رخل 1 ل |

 | لاحم حل لق لوح

 داق

 تالقمللا ن

 ا 0 0 دغ لتق

 0 ةرذصب تركت ان قل نانسالا تحت |(
| 
 جل :و ةنانسأ ٌةنريعبلا لق جب نول هن أنسأب ن ناكلجرا لاو

 ةنع تعزن يا ريعبلا تدّرق م .جنل 06

 0-5 د اريل . عَ د لكلا فو ٠ ةدارقإا

 لحفوه لعفي ول نابشلاب لم كوب لمفيوا ضارب
 *بدجلا يف ابيف سس ثرالف فلو. ثادحالا |

 *ريعبلا ن 18 ءلرإ 1 0 ا 1

1 

 "ا را عما اشفو عيب + ميل مولا قيدقك دق

 دق ب ةاوق ىثنالاو هَ ]ذو ل هللا | ب

 + ةزملفل | يشي لاقي .ريصتلا ةيشم وتلا بزملق
 هلعف نم رثكا ُهِ اوق يذلا هئاتلا نيمسل از ها

 لااجرلا ن , عيبقل | سل | سافل | ست

 يا ةماق جين * مره اماهللا لجرلا ملثا - ملف ظ

 يرهوج ا ةركذو» لاو وسفنيف طلال ميلا #“ مره

 قلما ملظعلا مون كل يللا ةذاعز ع هأنب هاا 0 ف

 لف لكس ل انا رده التو نلف ن رش لمغل | م

 انذاك دعشا ت لا لق +املق هرقل: 0

 لاو يملا رامات ردصم ثلا * ةبرض طوسلاب
 تاوصالا ءا اوس ١ نم ٍِظ 0 فوجا ٌبمصتو جاها

 بارضلا دبع لوغلل لاقي
 مظعلا م ليا ل "نأ ملفا مق

 يف بارشلاو ءاقسلا يف نبللاو ضوه يف كلا دّلق
 - هول ءينلا ىلع < ىثشلإو . هيف ةعج انك ةناقي نطبلا|٠

 عرزلاو 5 20 ؛ لك ةنذعا اًنالف م و . هلم ا

 ةدالق ةارأ !ادّلق * ءيث لح اهإولو اهتقر ةذيدحلإو . هاقس |

 . هب داقي ًاليح ةقنعة لعج ريعبلاو .اهتنع يف اباعج

 ف ةدالق لعج ةناك هيلا ةضّرف لوعلا اًنالف يلإولاو

 أاهنأ لعيل موحتو دلج نم ميش اهقنعب ىلع ةنديلإو .هقنع
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 بلق بلق

 ةقو ليقرمعم تتب لبيع نييلقلا وذو .نايكوك | هيف لعبتو ثفخا هب 50 اهنم غاصو ال الاثم

 بلو . نيبلق نم لجرل هللا لعجام ةيالا تلزن هتماقم رم يرمرحلا لوقو . بلإوق ج مهنتي يل
 نم اهضعب ةزيهإو ةلعلا فورح ل ادبا نويفرصلا دنع | بيلإوق يف بلقني يجورسلا ديز ابا اهب تيفلا ةيناولحا
 اهدحا لوعتسا انفك 9 لادإلا نم قصخأ وف ضعب ْ عيش افاف .باستكك آلا بيل انارذ طور تاقالا

 مدنل ىلع مدنع بلتلا قلطيو .اعسوت رخآلا ناكم بالقلإو .بئذلا بآلتلا * بيل اسا جوازيل ةرسكلا

 . مارا ةلصا ناف مارا ون ضعب ىلع ةلكلا فورح ضب | * هموي نم هتيم ةبلق ةنم ىكتشي ريعبلل ةادو بلقلل هاد
 للك دالل ]22 بلنلاو .اناكم ايلف .ىسو| تريوص و ةحوهو ةنم ةصخا واذا ناو رادصم بنل
 ىل ِظنل رعالةناكم رخآلاو رخآالا ناكم مالكلا ءازجا ونطاب يف ردصلا نم رسيالا بناجلا يف عّدوُم لكشلا

 دقو ٠ نإومحلا حورا عبنم وهو دوسا مد هيف فيوجت
 كلذ ف تاق ةرودوف ةنمور لتعلا لع ىلع

 لاعفإو . بولق ج لفع يا باق هل ناكن ل ىركذل
 ٍيفو نيلوعفم بصنت حاونلا نم ةاجتلا دنع بولقلا

 ابق ةيربونصلا ةغضملا يس تايثكلا يفو .اهتاوخإو ّنظ
 ةعرسو يار لع لتعلا نم هيفال. هاضعالا فرشا هنوكل

 ةقلختا بولقم ةنالو لاوحالا هي نولتلإو رطاوخما
 لودالا هبيل اقل نمو 4 رشنلا نلعب دهشي اك عض وااو

 محالص هي هيلع لّوعملا ندبلا سيئروهو ةيلبانلا»

 بناجنم ةعسلاب ةفوصوملا :آيشالا ظعاوهو .هداسفو

 عينمو يلا سنالا سفنلل أ عنملاي اومحا حورلان دعمو قحا
 رئاس يف لي يناسنالا ندبلا راطقا يف ةثبنملا بعشلا
 تافيرعتلا يف لاقو . ىهتنا. ةفلخلا ةمانلا تانإويحا

 | ىدبودصلا ءينانسجلا بلبلا اذهب اط ةياير ةفيطل بلقلا
0 

 نلعت ردصلا نم رسبالا بناجلا يف عدوا لكشلا
 سفنلا مكحلا اهيمسو ناسنالا ةقيقح يف ةنيطللا كلتو ظ

 يفو ةيكرم ةينإويحلا سفنلاو ةنطاب حورلإو ةقطانلا|
 تل اطلاو .بطاخللاو, نرايشالا_نم .ملاعلا كردللا|
 .؟ر 0 ا

 ..ةصل اخوةضحمو هبل ويش لك باذو.ىهتا .بتاعملاو ظ

 تاهيج سهخ شيج لكل ناف ةطسو شيجلا باقوأ

 يا ْبلَق لجرو . بلو ةفاسو ةمدقمو ةنميمو ةرسم |

 عمج او ثنكوملاو ركذملا هيف يوتسي بسلا صلاخأ
 » 2 ال11 كلف تنع نآذأ|

 هيبناجمو رن بكوكوهو رهقلا لزانمنم ةلزنم برقعلا |

| 74 

 0 نيقاط نس دحإو قاط سال ناك امأ

 ةلوق لوالا نف يونعم |

 اعابض اي قّرفنلا لبق ينفق |
 اعادولا كلنم اًنقوم كيالو ْ
 ىجن يناثلا نمو . كلنم اًققوم عادولا فقوم نكي ال ياا
 تضرعو عيصالا يف ماخاو سارلا يف ةوسنلفلا تاخدا
 عيدبلا لدا دنع بُأَتلا سانجرو .ضوحما ىلع ةقانلا

 ىحن ,ضعب باق اماوهو . فورحلا بيترت يف فالدخا

 نروكي ناوهو لك باق امإو . نولمعي ام نوهلعيالا
 ىلا ريخالا هفرح نم تادتبإو ةتبلف اذا ثيحي مالكلا

 ربتعملاو مالكلا اذه وه ونيعب لصاحملا ناكل والا فرحا
 يوعسملا بولقلإو سكعل اب سيو ةبوتكملا فورا هيف |

 .كلف يف لكرثنلا نم هلام . ساكعنال اب ليت ال اموأ

 رعاشلا لوق ضنا نموا

 دقق بابحالل ةنم كناسح
 هوس ءادعإلا ةنم كيو ظ
 ليق ورخا يف رخالاو تيبلا لوا يف اهدحا عقو اذإوأ
 هاوقك نأ بولذملا هلا

 لاح لك يف ٍهةكنم ىدطلا سونا حال

 15 | ةصرالا ني ديسق نييلوصإلا دبع بلكأو|

 دانساب تيدح دانسا تلق نيندحلا دنعو. ةضقانم |

| 

 - أ
 فم د تتم بلك وأ هضعل وا هلك اما رخا ثيدحأ

 وأ ّيولم ريغ ةآرهلل راو بلقلإو .رخآ ثي دح نتمب



 - ”أق د 1 اي 0 ”انقلوأ

 رمأب انالفو. 4 ةعبد انتا افتفإو 0 مج اًيئاقل مافاتلو 0

 عوسأ «يشلاو هب ككل صخ يا هب صنخأ ٍنالفبو . هب ”هرثآ | احل ||

 ةيفاقلا # هج *ءانق برض اصعلاب 5 2 0 عرف اذا هب تاوصب وأ يصلا هب تاوصي |

 نك اس قرح رخأ واتسبنلا يف ةلك رخآوا نقلا |
 نكاسلا لبق يفأأ ةكرحا عم هيلي 0 لالا هب هيف

 يفوق تيم فاوق ج ةديصقلا هيلع ىبث فرحا وا
 0 لوقو . ضعبرثا عبتي اهضعب نالرعشلا |

 اجي ةيفاق لاق الف فاو 3 ظن ةتملع كو

 8 وذو ٠ ابيلع اطاتشال ةديصتلا ةيفاقل اب دارا

 ك اذ ناّتق ىلع ةتناو ٠ نيشلا باب يقريكذو عكرشملا|
 هلوقل هب يس دءاش قارتلا ورث يا وتيفاكو ا

 يا 12 ناك دق نم بدك

 ايفاونلا ل ال ًالوق تلق اذا

 ركذبو 7 رمل ا د
 عمر

 0 ”ةؤو ةافقإو ةينقأو فنا جدي دقو

 يا افق ٍّ 1 ةاوط يا رهدلا انت ةلعفاالو

 اقي | ةوفقلا + رظملا دنع روغي ”ثوو ٌردصم ونَلا # حره

 ناسنالل لونث ناو ا بنذلإو 2 بق رهاب يح مرااو ةيهنلا

 . حلا ثلا ::دئاصلا ةيبز ة يَ درس امو ويف ام
 1 2 0 مزكملا فضلا . نفح يل هب *ؤق انا لاقي

 5 مهم مهملاو كنإوخا 8 عاعطلا نم
 ا تنك 6 هةنلاو مهم فحل هرم

 7 .ريغلا ىلع كل 5 ةيزالا هيلا + مين
 ىهو.ةلوط يارهدلا ةّينق ةلعفاالو .اهافق نم تحذ
 كة ءارعشلا دنع ةيفقلا * مهم فكنا يا مهينق

 0 ملا مزاكلاو ناحل كلل ىلع قناوتلا
 ات

 يع ىو يا هب ا 0

 افق نم حوب ذملا منغلا نم

 مسا بيلاقلا | ءاكح .ءافف برض ( ياي ) انف هيفي لجرلا نق
 و فق ترتيل + بز نان

 ا اهريغو رهإوجا هيف خرذب ب ىذلا *يخلا رثكا زز ق يف ةرفاثلاو ةزفاقلاو ةزوقاقلا -زئق

 ان يلا ثدحو ها نابر دلا لا دو :

 قار 3 يا ة 36 ِ عقوو :يدلا َكَدَح قلو ور

 - - 0 *- 20 ئ

 توص ةقثك ةقذاوا ةقك ةَقق ّيصلا تَدَح وأ :

 انفال تابنك تابن لفاقلا -لتق

 نظعْلا حرم يذم تابتزم ةاثانلا + لئالا احر
 نا ةريكلا ةلئانلاو : ديكلاو ةدهلل وكم هيوافالاو
 د دات

 ةرانلا لكش ىلع كرتلا دالبب نإوبح مقالا - تق
 رع ريخ هامبلإو :ةرانلا لكايو لوطا ةنا الا

 2 يثلاو ءادرااو .هدجو نع ُةلَّوَح يل ةباقي لق

 ءيثلاو. ةرهاظ ةنطابو ةلفسأ ةالعا لجو هلَوَخ
 ةلمبل ا رياك رمال" 3لتر لاذ كرو هفته م
 .مفْرَص موقلاو بلقب اوحن ةعاّرزلا عشرالاو# ربط
 .تكخاةسبلاو. هاقوت هيلا انالف هللاو .اهباق عزتةلقل|و
 ككل تئرختلالت خاتما ةنظطبو لقيا [ذلكو
 لذرلا تلقي تولشؤف تآلخلا ةكداةناعا 3

 ةنشلا تلو 1 ا با ل ا اك
 ةنلابإل 50 ةبق نعم ان +ةهالق يَ 00

 .ةاقوتديلا ا الق هللاو هوجو نع دلوع لدار رفكتاو

 مىقلاط . بلقب نأ ل نراح زبخإو .”هرهاظ سبي بنعلاو
 "هجر هل قرع ينل بالو بالف أ مليا قاض | ,

0 

 باتل هآاش تنم ايف توصلت زون غو رم

 اع
 دقو جسام ن

 ءىنلا

 نار ل1 ةروس يي ةنمو . عجرو يحاإو بلك حواطت

 لوقو . اوعجر يأ . لضفو هللا نم

 نظل ارهظ بلقنإو ةيدادغبلا هتمام نم ٌيريرحلا

 .لاوحا بالاقلا طرفو هبارطضا ةرثكأ رض لَم وه
 صاصنخالا نابل 5 ماللاو 0 ارهظ باتا |"

 0 و ل : ساب عا

 1 حالا نا لعاف

 هما ال أو ت0 ضيا بلاقلاو 37 ا ىلع يا

 ةيعنب اوبلقناف

 نول بيلا
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 اكلات عجز اصأ نبي مار 00 , ةقزيملا ٍفاننلا
 اذهورمورثا يا هتيفاقو كلذ نفق ىلع ةتيتإو . نيمالا

 ةاصقتسإو هعامج ءيش لكن افقو . ةنإوإو ةنيح يا ةنافن

 ادعم ريختلا واتصال ل از ا يلا م

 ةفقلاو ٠ دوأوم ا نطب نم جرخي ام لّوأو عونلا ةققلا
 صدقا لق دنت ةلرتللا ةكيك ضو ا ل عرتإل

 نم عفترا امو ةراقلاو اهنطق ةأرملا اهيف لعجت هوغو
 دصقي | بنرالاو كا اطل لد شمل] اكل ضرالا
 | فق تدك همدان ةيلابلا ا سافل اك ليثو

 ذات ةدعر هلم لإ لا كفرا

 | اهروكذو لوقبلا رارحا س
 ص ا ا

 أ ةنانرأ تكلسم ]ب 1 ا طع ا ىلا
 ها لل

 الو ثقو ًالذق <يثلإو . سمي الدق لفقي دلجلا لق
 رفسلا نم وا مجر الوُنُق لذقيو لفقي لجرلإو . ةرزح
 | ماعطل ٌنالفو» تايتغلإ جاما لذقي ل فلو .ةصاخ

 - سيدات لقفير داجبا لفقو..ةعمجو ةركيجا الق

 ا ا ا

 لفقإو . نونل اب نق فيحصاو هو هل علق رجلا ل
 معبتا ىقلإو . ةقلغإو ًالفق وي فانا لعمشالل]

 لفقتو معمج رمالا ىلعو . معجرأ مهعيم نعو ٠ هرصب

 | + لخب لجرلا فقتسإو . ىاغنا لفتقإو لفقنإو بابلا
 او *ديلاو ا دلجلا سيايلاو لانقو ةلفاق ج عجارلا لياقلا

 | ةئدعبلإو ةعجارلا ةقفرلاو لذاقلا ثنو ةلفاقلا

 | يسن برعلإو يرهزالا نعو. ٠١ عوجرل اب الؤافت رفسلاب
 ,ليخو .لفاوق ج مونتي و > ةلْثإَو ىرهلل نيضمإملا
 للا هدا العن اعلا ةييايض الا لدايق
 ل ل رسل لكس كام دعم
 . لوفثو لذنإو لافقا ج بابلاوهب قاعي يذلا ديدحنإو

 ةنيعمي ةطبرر لزتلا نشف 1! 2 ةقفرلا للا

 د فيلا # ور للا

 قلو

 ىنعي عج ماعد ردصم لققلاو. ةناعلا كعمتوا اه

 اا

 نزاولاو قر اييش كذؤاطعإو افقلاو ةرالا هللا *ل افلا |
 . ةسبابلا ةرجثلا ةّلَْتلاو اضيا ةَلَْلإو .هاردلا ن

 نم سبي ام لينتلا * عمسي ام لكل ظفاحيإ ةلقَلإَو

 بالجلا يف بإوصلا وا ) بالجإو طوسلإو رجشلا
 |بيف نكمال لّتقُم برد ةناكىيضلا بعلو ( للا |

 وتلا ناب لتقل ونتي يلين دلجو تبنو وذا
 عارذلا يف قرع لااقيتلا + رهشا يو ني.اقل اب لفونل

 ةانعم و ةنانيل اب يكي انيك برعم سا ارلا ضارمال

 ايلذجتيو نيديلا لذقتم لجر * ”يبرع ليقو. يحار
 ريخ هدي نم جرخي داكي 5-0 منا يا .امققمو | نم

 اًنألفو . : ةللا | لك ةييضراعق ةببثي نق
 . غلو بلكلاو .اهافق نم امد ةاشلإو . ٌءانق برض

 . ةعطق ةسار نثق * تام اتوقف نذقي لجرلا نققو |
 6 ةاشلا .نغتقإو 3 أنفق ىنعمب اهننعتإو ةانلا ننقاو

 نايقلا نائَتلا * سارلا ناباف اههجو لبق نم اهجيذ |

 ةعابج ءيش 5 نافقو . تبالاو هب نزوي يذلا

 * هلع ةاصتتساو 3 2 ينو .يلع ةاضقتسإو
 . ضيا افقلا نَا اننل ١ اهنا و: صو ننقل

  اهانق نم عذت 00 00 نعمل

 ةينقلا ابنال 2 د

 اد لطللتا سارلا ديدشلا 1
 نود دننتو دناخق ج سانلا نم حاول لا م 0

 ل11 كارل دي دقلاو رطخلا جيل اردققلا

 الا بلا رصتلات 1 رلا نحل او
 اد عسا كل ا

 رتل :ةاينارخ ىلإ دريس ةنقوب نم ةعطتقم هلك
 اا ( )وتو وفن دوف مرا افت

 ْ انالفو. 0 ا ةنلطر و احرص روجنل اب ةفذقو ةأنق بيرض|

 دير اا 0 2 لمح دل انفو
 النب ورثأ ىلع تيْقق كلذكو . مايا ةعبتا ةينقت ديزيو ٠|
 ا كافقا فيضلاوا لجرلا ىنقاو ايا ةيعبتا ياأ .

 ' طخ هيو . ةلضف هماعو كب أ ارم ةالفو. ينل

 ا م كيد



 صنخق

 ١ |. 51 2 1 صقلاو
 0 ل كر عش 0 6 صن دارجوأ |

 + ةحئارلا ةبيط لاو ٍصوُنَق ا ضيوأ

 طع يا زدت 1 فل نا نايعصيتلا|

 صننلا ةكيبكا
 دسالا لصتنلا - لصفق

 .ثعمج اَطْنَق طانن اهجرف يرطق نيبامزنعلا تّطَتَق
 ٌصاخوا .اهدفس اًطْنَق طفتيو طفني هاقاركّدلإوأ
 زنعلا طفاقن + انأفاكر يخي انطَتَقو .فلظلا تاوذبأ
 اهيلاو زنعلا سينلا طفنقاو . طانتقالا يف انواعن سيئلاوأ
 زنعلا تطافقإو .اهيلا ْهرْخَوم وا.وبلا اهرْخّوم مضأ
 ديعصب دلب طققد+سينلا ىلا اهرَخّوم تدم ًطاطيلقأ|/
 د يلع نتنموااريمأ مايانم ن.ولعلا ع ةفوقوم رصم

 1 هان اا »+ حاكيلا ريثك يأ طنق لكرأا
 ا ل اهنا طْققتملا ++ حاكللا

 ةنطنخا 6 يدي نيب نم ةلطنق ا

 ةكرب.ءاسللا تاسوبلم ن0 نال كل

 ,عاقفلا * عنتما ةنع عفقنإو .ضبفل هيلا عقفنو -

 |ةقنارشقني ر حالا يانتلا * اهجّوعي ةاشلا ماوق يف الاد |

 ال ّيعاَبف ٍّ ع ٍْعاَتُق راو. .هترج ةّدغل

 لاجرلا هنت لخدي ة هبيشخ نم ةئجو ردصم عقلا

 | نيماتلا قو ) ةنينح ءاسنتلا + تسلا 00

 | ىاح اهبف تبني ةرجتوا ةراّوخ ( فيعصن ينو ةبشخأ|

 اكدت 2 ينتاتال اهنا الا ميناوخملا قلك |

 ىأ ةورع الب صوخ نم لييبزا 2 ةّرللا ةعفقلا

 الا

 مودع عتقلاو . نروصلا ىلا برحلا يف هب نوشمي

 | .وناهدلا لغم ينل رام ذلاوأو 3 تار 417

 | ةري دتسم وا رمل | جوا للعالا ةقيض لفسالا ةعسإو ةئق

 ليسيف 0 ىلع اهضعب عضوي منو رطل معلا 3

 ىهو. ةغلابلل لاعف عانلا * عاتق ج نهدلا اخ

 روكذللا مادلل عاننلا عاتتلاو . ةقغنيال يا هلام عانت

 تابن اضيا عاذفلإو . هاودالا رئاك سايفلا يناثلا.

 *باكلا فك يبايل لاقي ةبالص رورق ةناك عّتم

 ٍس نم ذي ين
 لجِر ١] نذالا بحاص عنقألا * داصيف ريطلا

 . ع 5 ج هاعنق اا الا ل ا
 سكك عقلا عباضالا اهب بّرضي ةبشخ ةعفتلاو

 نسال
 :م يا

 2 1 2جرأ] 7

 هب فدغي مث لع اليش ةعافقلا

 نيدلا عْننُم ل جرو: جفوفلا ا كن

 غياب 0 حملا نب هللا دبع ذيحم واو .ايينشت

 هذي تعنقتف ةبرض جحا ن نال مققملاب هوب 0

 ريصتلا دّدْعَتَتلا
 تلو تت هدا كلتا -لنق

 ف ل رم را ا فاشل
 مار دلا قرع ةفريصلاو .اعزف مأق رعشلاو لسغلا تعا

 راد ىتح ٍضعب ىلا ةضعب ”مفنا هيثلاو. 0 0 ةعنقملاب ةيرض أعنف ةعقي ةعّق

 ءطقنا اًفافقا ةجاجدلا تّننا*ةجاجدلا هفقن اكةقفل اك | ع هاعنق 0 عفقت لجرألإو نذالا تعنقو

 ا ملاوي ع
 + يشن رضلا اًقافت | خيشلا فتةسإو .اهداوس عفترإو |
 نم عفتر ١ ا كو ل راحل يلا

 ت'رخو ءيثلا رظو ريصتلاو ا اكل يشو ضرالا
 مبغلا نم دلو طالخالاو شابوالا سانلا نمو كلل

 ةلوهساهطل اختال ضعبب اهضعب صاغ ةراجحو ٌلبج هناك

 ىلع فارشإ هيف هامسلا يف ليوطب سبل ةناربغ لبج وهو
 ظعإو كورلا لبال اكماظع ةفآعتم ةراجم هيفو هلوح ام

 0 توببلا لاثما ريدانف هتراج فق فرو راثصر | اهعاكيتأ ١ نذالاو تطظقس تسبيب اذاف ةبطر تماذاه

 دارو ”قانقإو فانق ج نا قو ضير هيف نوكي | اهالعا نم ايإوز تاذ تراض يا كورف رانا اغا

 لأتف اجرا كا [يش قير هلا كاضاز 6: ةنيدللاب | * مدقلا ىلا ابعباصا تذدترا ينل ١ لجرلاو النسا ىلا

 نمز نمو ماع نم لزاخأل مك
 _نكّرل اف نيل اب امسا لال
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 0 لامي # نم 0 ةرول ل لفل علط ةاعووأ

 ج رمودأم ريغ ماعطلاو ياو ةميظعلا جا
 يا اقم راف ضرالا مما راقثملا * 2 4 درا

 رواسملا لوق ةنمو . عينتملارفقنملاو ”ةيلاخ
 دة هل اوفهج ايلا دوا

0-0001 
 1 شرغنتلا 0 شراتتلا - شرفق

 بثو و اوتو ا اًرقر يفي م |

 ابي دي تششن ا ةارملا كرقتن و .زثقي ةلعج 1 أ

 ليخلا نم ةزؤاقلا * |وبثاوت |وزفاقثو . هب اهيلجرو
 .زفإوق ج ةزفاق ليخ لاقي .اهو دع يف بنت ةعيرسلا

 .تاّرَثق ج ةّرللا رمل دي شو ياىَرفَتلا ليخلا تدعأ
 - تازذق ىو بكاوك ةتس هابظلا تاّرفَقوأ

 كيو نطق ىتح نيديلل 0 اي راقثلا * ضيا

 1 ا نازافق اهو نيدعاسلا ىلع ُْدّرت رارزا هلأ

 ةديد>و نيلجرلإو فكتيديلل 1 ١نمبرضوا دبل

 اريل اناا ا او املا اع دق كمل
 ىَريمُملا *دبل وا رللج نم هي دييف دئاصلا هذختي كيتو

 + اهيلع نوزفاقتيو ةبخخ نوبصني نايبصلل ةبعل

 ةيام ردق ضرالا نمو كيكاكم ةينام لايكم زيفَقلا|

 دنع زفتلاو . نارثفو ةزغقا ج اءارذ تيعرإو عبراو

 ةراجا يو .ةصوصخم ةراجا مسا عرشلا يف ناكل | زيفقو

 تلا حاصلا ىلا قود ياعين عع حراا

 اروع اهرطاا الجر جو وجاد ىإ !مينكوأتملا
 نب ل شل وأ فصنب وأ هيج يفتي ديلا اذه نيكي

 ناك قر ل زفقألا 1 ا ا

 نيلجرا| نود نيقفرملا ىلا هبدي يف هل حت ضايب

 ٍنيزاَمقلا سيلا

 طلاس نزلو ايما لة ةنويزجرلا تق
0 

 | لاقي .ّرم اكتنمسا ىرقَتلا * اهزفقل عدافضلا زفإونلاو

 سا رتل لع هكا برغ نم هت دعم يق ةضومحو |

 | .ووحنو لفقلان اسل ابيف لخدي 0 ةدي دح نيراَغل | ا

 ار سا اج ارق نيتي تاقذلا ةلساكدو ار
 ةنمو ٠ ضعب ٌة ةضعب لخادخلا كبتشملا صختلاو ا

 ظ 0: 3-5 صنقلإو. نسل ايسففل اكنامركب ليج صققلاو د

 «ينلاو ٠ 1 دعا اذا .ةلجرو هب هيدي كر انذق
 داد هنخا اساَنق يدقق بضعو رعازتنا ذذا هذخا

 لجرلا سيو. صانثلا بلطا . يتناك ل صامل يف
 .بثو يبظلا سقنل + هنا ةثور تظع اسنق سنني

 || رعشب امم لك ذخا ف ايثإوت اهروعشب اسفاقثو
 + ةكيدرلا ةيييللا ةأرملا_ماطقك سانت + اهيجام

 هلال ركزو نقبل د 0 سنقالا د كو كاستل

 ىثنالاو ىننإو لاط ام لكو فرقا سنقألا * ةكيدرلا
 )| ؟0ل اك نامركب  ةفئاط ىلا كج هاسنف

 . انيدش الكا ةلكأ اشنق ةغفتي ماعطلا شنق

 عرضلا يف امو. اهبلح عرسا ةقانلإو .ريثكاهعماج ةارملاو
 ىا اصعلاب انالفو.ةعجو هذخا <يثلإو . اًعيرس ةضفن

 مضو رجتا هريغو توبكنعلا شفقنا # ةيرض فيسلاب
 ةال اعلا ر دصم شفقلا * ةُئاوقو ةزيمارج

 صوصللا شّتلاو .ةيسرافل اب شْفَك برعم .ريصفلا
 نوراعذلا | ن

 2 هجهنتك بكرعم ةفرغملا ليشمل
 .٠ ابعجو ة ع ًءاوق دش 1 00 يبظلا صنق

 يف هدش بوسعبلاو . ضعب نم ةضعب بّرق هيثلإو
 لجرلا صتقو .ةعجوا انالفو . جرخي الكل طبخ ةّيلخما

 | حام ستيف صنقو ٠ نيام

 هتلح يف ةرارح ةتباصا كازو“ دربلا نم 2 نالفو

 .ميجت الف صنفنو .ريطلا نم صفق اذ راص لجرأا

 ثوب لعاف مسا ةصفاقلا * كلبتشا هيشلا صفاقتو
 لعولا صافقلا#ةعيفر يا صفاوق عالتو.صف|وق ج

 : رونلا ا صنق وا ةكئالملا نم

 .صافقا جس دكلا لارا اهيف لقني عرزلل ةادإوريطلا
 8 عجا ىنعب صئنفلا نم ةقاقتشإو* يلرع ليقو برعم لييق |



 | رييكلا نشا ١ سوت

 أ عشا : ريش تيبلا شوعتل دب ةفرصأ قف ل( ١
 1 طظياعلا ريعبلاو كفينخلا ىتوعتلا داس

 ةظرعتلا لونا الط

 ىدحاب بارتلا ينمي نم ةيشم ىشم لجرلا لوعق
 لولا * لوعتم وهف . اميف لمَ ىرخالا ىلع هيمدق
 ص لوم ثاثعو: رن دصم ةكوَملا + لوعقلا ةيشم

 ةلعاتلا ىلا يو ات يا ةفاضالا ىلع ةلَوْمَم كئاتعو ةنصلا

 ظ اهواعنو ليوأظلا ليك
 | فوك فقو :كلوق قم: ناغطتتم لافرللا لَك

 يف فقولا يا ٌققوك نم هآفلإو تفقو نم كفاقلا, يأ

 نييفوكلا دنع نارفلا ةءارق

 أاهناين ريعتف !ترطم. انت اذفلا«ضرالا كرف
 عقب نا هْفَتلاو نإ كسفو أ انعقا ل لقبلا ىلع بارالا

2 

 او ةتماع

 6-0 مدانم ةطيرخو ةلككلا فالغ ةنادفتلا

 و

 قدفلا عامل دنقألا + ا نادفق نبأ

 لا دليلا ا 3 3 3 :الوأ

 يسنالا بناجلا ىلا ةدخ لام يذلا ريعبلإو عباصالا
 || بصعاملا غسرلاو ٠ ف دصا بف ّيشحولا ىلا لا. ناف
 نم ةيلجر مّدقم ىَري يدا لبو واراابتايؤت ليخلا

0 

 نالفل امرؤقو .ةعبتو هافنقا اثق ةرثقب رثالارق

 الكلاو 11 نم الخ ناكملا رثقأو .ةَهح ةريغو تارالا

 نم الخ لجرلاو ٠ ناكسلا نم َتْلَخ رودلإو ٠ سانلاو
 ءافلا ميدقتب 0 ىنعمب ةافتق| روما

 ءيثلاو . عنتما ماعطلا نعو . ةدرك أنف ةفأي ةرفق
 هنغتوا كو داق ةجاجع * ةاودلا ثفتسي اك ةقتسا

 بهذ ٌنالفو . هدحو يتبو درفنا يارننلا ىلاراصو هله

 ثيدحلا يو .. مدا هدنع قبي مل ديزو . عاجو ةماعط

 .ةعبتو ”ءانتقا .ةراتفاو رثالا رتفلو ّسانلا 0

 و | ةاشلا اهيلع بلحت ةدبزلا ةّضفَتل | ه اابدم بمعشتت ابوعش
 | +ءاقلا ميدقتب ةنغ زرقفكاي رض اًحايقو ات قب هوقق

 دع دافشلا تاقارا ةيئذلإوا: :ببنركلا ةرئبلا تف[

 ةرقبلا ةَرفَتلا # ىلتملا ةنسلا ة ةرداحلا ةارملا خاتلا|

 :ل اهالإو رمل اب جامي ماع يل | + ةمرهقتسملا|
 ا ةنسملا ةرخالا + ةنجلا رزضلا راما - رفق

 ةييلظملا ةلبلا ّيراَثلا « رخال يدخل د« ىلا
 ءاشنلا:نمأ|

 الفو.ليعلا لبعاَدتق دفتي لج جرلا دقق ظ

 دفقا ناك ادق دقق دنقو. هْثك نطابب ”اففأ

 بناجلا ىلا ريعبلا فخ ليي نإو ردصم

 فلخ نم اهرَشَّوَم نم نادنالا يلجر مّدقم ىَرنأ
 ةدماع مطل نإ رفاخحنا ىلع ةلابقأو غسرلا تالضعتاوأ

 عفص نال
 دفّتلا د

 نأو ّيسنالا

 تاينروُنلا يل هابل يا رع ةارتإفا ةيلاخي يا | تلي نإ ناد دفقالا ثوم ةادئقلا + هتيذع لدسيالوإ

 فلخنل ١ علط اعو روفاقلا * ةقّرعت مظعلا رفع

 كَ رخو . تودلم ريغ يل ا ةويوس ا
 .مداالب يا ارادت ريع رلكا لاقي مودم ريغ يأ

 ايه شبل لع معطا :ال ر ماع نب ةلاج قلو 0

 ةآمال ةزانملاو ضرالا نمةلخلا هلا + ميذي لو اتبلو|

 ةيلاخ يا د 5007 كاوفقو افق ج تابنالو 8

 عج مو ىلع َر رافق ضرا نولوقيف ر انف ىلع انوع و

 ةيلاخىعللإو .كلذكت نافقو دفق داوو | معسل | عضاوملا
 نالف ينب الوز ل ةلم نع ل 5ك طربسو . اهلها قلما
 لِزع اذا روثلا اضيا رثَتلاو.٠ انورقي مل يارْفتلا اننبفا

 رعشلا يأ رّققلا ليلقلا ريقلاو ب ثري كنك

 *رعشلا او ردضمر تقلا رفقا ىلإ تيواليتلال:يقاكلاو

 ةرقز زواغمو» تاّرْفَق جالا ني الخلل رنقلا ةرفقلا

 2 انمأ ا

 انوش

 (مرادعتلا + «ادفنلا ,ةغا لاقي. ةبذع لذتنبال

ايلاف ّ ارالاو لع رفق رتفي |
 ا رّئق#+اَر انقراض ماع طاأو 

 || يا اًرفق هدجو دليلا نالفو ٠ ّلخ هيف تيب رفقا ام| <



 لاق .ةرواجلا نسج: يف لثملا هب بترضي يبات روش نب |
 رعاشلا||

 روش نب عاقعق سيلج تنكو

 ُسيلج عاقعتي ىتشي الو
 نوابا ردك دئاط وا ىتمقعلا عقعَتلاو عْعُملا|

 لصافمل عمس ىثم اذا نم ُكيناَمَمَْفلا * نيلجرلاو راقنملا
 ا ليوط

 ىنطيلاوذراةانكلا
 ةدصلا اهيف نكي ةليوط ةقرخ طومعتلا - طبعق

 لحجما ةجورحد ةطْويمعُفلا * طيماعق ج

 شحاف رص هيف ناك اعف نعفي فنالا نيف
 فنالا يف شحاف رّصِ ُناَعَفلا * دض هتبنرا يف عافتراو
 نحتلاو ]ينقص هينا نتتلا 3+ د عبرا عاقنراو

 5 جامنناو واف عار ١ فنالا يف شحاف رصق | | توصلا دي دش يا توصلا ايناعفعق راحوا عقعنت باجر

 ' ةريطشو لفل ىذ نست الل فا تبان زعبل 3: لجر لا تود اح نو ظلت + ةينتيؤض 0

 : كل ج هبعق قالو 0 فييرا . ةتوص يأ جالية مق فسمعت لاقي: حالسلا ٍْ

 || <.دسالاو :باضلا+ ذي دهلا ب ذاعقلا - بنعق | ةسرالاو دءرلا ثوصو لكآلا يف ابعقو ةّدِغل نانسالا

 ا ا قيتلا, نقتل املا: باعتلا بحقلا | * < رم دقو نانسل ابل تمي ام لاذلا ةسو.اهوخو |
 * ةريصفلإو فنالا يس جاجرعالا ةبنعملا * جودملا ااهنمإ تنحن ةواخر هتراجح ةيسزاوهالاب لبج ْناَعِفِسق |
 نانا 5 كاني كر اعلا عماج نيطاسا |

 ا مهل وابوبق عنمتسج مهن ن لذ اك مهرج نال 0

 #« ناكملا كلذ يف حالسل آب ايعقمت ةروطقو برا |

 دجلا ىلا هيق ارعاضلا جاش 2 6-5 جقعفتم 55

 لعتفإو .4:| اعق ةنع تقشنا رّوَدَلا لعفا - لعق
 نفي الالخنا اللا قعفإو همحتساو7 غل اعشلا ||
 أ ج ليوطلا لبجلا ةلعاتلا دج بصتنا بكارلإو ٠ لعقا |

 عي لكيلا

 ةل ةأنعق ا

 ومو أوعف وعقب اهو ةقانلال حن ١اعق

 رعئاطلاو .ال مأ برض اهيلعةسنن لييرأ | *

 ا 5 2 3 هيفنأ ةينرا تفرشا اعف ى

 5 26 ان ولا 2 مات هسولج يف ىقا * ةبصنلا

 ىلع ساج بلكلاو .هيذخت بصنو هيتيلا ىلع نملجَوا

 ةيسرق بكارلاو .ويذخن بصنو هيتبلا لع سلج واوتسا

 رزب جسنلا ضعب يفو ) بنعلا روت لاما * لعاوقأ يلا ايعجلالا ا ةنطالاةاكيرمللا فو زغويبلل در

 3و نضؤالا قع هب دي عضيو هيقاس بصنيو ضرالاب |ربولإو ةنم رثانت موا ههبشو ( مهضعب ةبّوصو بنعلا|
 نا وهو ةولصلا يف ءاعفالا نع يبنلا اج دقو حاصلا | بطرلا تحت لمحت دوع لَْتلا دم ريعبلا 0 كميل
 .ءابقنلا ملت اذه ,٠ نيتدجحلا نيب هبقع ىلع وبنلا عضب ليتل * موقرفملا ليخيا ريصتلإو مركلا نابضق نمأ
 هسا ةفانلا لهفلا تاو. دب تراك ننا فاو ظ 100 للا « ركل برا
 55 0 ةركبلاو 3 كل جبان ىنعمي ضرالا يف اط لصاال ةبصتنم نال ان حو

 00 /كتوأت 2 طي م ىتربلا وا اهبشوا | مق ب لجرلا م مَقَو . حاص معق عفي روتسلا م مع

 1 1 كلل انكي قرع نات ديدملا وا روحا اهييف أنف ١ سثلا تبعقا * ةلتقف ث[د ةباصا اَمَعَقْأ
 52 "ابيب | حمرا يا نيتزيجتلا ُمْمَق لجرو | لوهجما لع لجرلا معقأو .ةيلتقف ةتعسل انالف ةيحناو|
 ىل هقيقطا | ونش 39 ةاوعتلا + امطسبنم ريغ | َلَيَمَو فنالا يس لّيَمو ٌردصم معَقلا * معَق عب
 اَعَنلا وذ نقلا + نيفاسلا وا نيذففلا ةقيقدلا | مَحْيَْلا * ةرايخ لاملا مس دج نيتيل الا يف عافترإوأ
 هاوعق ىثنالإو | محَتلا وذ متقألا + لبالا نم نما تلو روتسلا ||

 ||« مذ تببلإو .دإ يذلا َسوعقل - سوعق |صويعتلا * رقّرِو ةصوعق عضو لجرلا صعق [( 

] 



 + ةّدشلإو ٌردصم ةبضعنلا * ةنسالا لمعي ناك لجرو ظ
 5 ا دخل اي 0
 بضع ع ةيبصعق ةنسأو .ديدش ىا رم و 3

 اهلل دلل با ةيعضلا مضعتلاو م

 حاص ٌنالفو ٠ نيج المع لسن لكلا 9

 ةعرص اًنالفو. هدرط اًديزو ٠ سبب هيشلاو .اذيدش |

 ىلع اهّدع سار هي ةناغلاو انوش اهقاس بانل

 دش هعرغ ىلعو .فشك ههجو .نعو .بضغ نالفأ

 طّعق * ناهو لذ اطعق طعتب لجرلا طععقو . قّيضوأ

 دش هيرغ ىلعو .شحلا لوذلا يفو . ايدش اهفاس ةّبادلا ظ
 ةنع موقلاو . اًديدش حاص لجرلا طعقإو .قيضوأ
 طعتقإو ٠ شحلا لوقلا يفو. ةناها اًنالفو . لوفشكتا|

 ةنا ثيدحلا يفو . كتحلا تختْردي لو معن لجرلا

 ٌلجر * قتلا رمإو طاعتفالا نوع مالملا هيلع ىأ
 |١ طنقلا * باودلل ثفينع قاّوس يا. ظاعقو طاع
 داش يا . طعق هدنع لاقي. ةريثكلا ا اغااو د 3ك

 1 طقمملا * ةروثك

 د عا طع كد 3 * ةعطق «يثللا بطعق

 رطعقا * ل هانالإو ٠ ةقثوإو ةعرص ”هرطعق |
 كمطقا اًراوظْلقا

 يضاقنلا يف ىّيض هيرغ ىلعو . هءرص ُةلطعق

 لطعَتلا نب ساّرج * ةنم رثكا مالكلا يف لطعقو
 يفب نم لجر لوقل لطْعَتلاب بنَ .تبات ةمسا رعاشأ
 ةما نب ديز ْ

 اًيل اخ يلامالا ينم لظف

 |ايناكم تميس دق ىتح لطعقو
 هيلع ف يش ةظعفا حاط

 روفلا ف ةا * مالكل اب هيلع 0 أكف ةعي هعق
 عاشو 5 عام كم ىلع اورج !ورفح اًءاعقا|
 _ عامفأ ”ةايمو ةرا ارمافرسا ع لا

 | يف دّدشملاو ةدوعجلا ديدغلا
 , ةماعلا ةطعشماو. ةبادلا ىلع عفت رللا ليححلا طعقملاو .رمالا|
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 ١ نم ءدبال غ١: ةصفن |

 قعق

 هانالا يف امو .اهلصأتسا افعق اهنعقي ةلخنل | فعق

 نالفو. نضرالا 97 ةراجحتا فرج رطمإو .ةفحلا
 هيشلا فعقو . مطولا 5 07-0 4ثاونب بارآلا فرتجا

 فعتل * طئاحاب ٌصاخ وه وا . طقس 0

 نم علفنا طيئاخلإو . راب فعتقإو فعقنإو فاذا

 هذخا <يثلا فعتتإو شلت نعال اواويرغالوا قلل

 ديدشلا رطملإو لعاف مما فعاقلا * اًبيغر اًذخا| .

 ل فاعف جلوس ل ان اسال هفادقلا كاس ايزل
 ايدام كيراعصلا نابض لب ادعت وك

 . ٍضعب ىلع
 هينكر اماض يبنحلا ةلج سلج لجرلا زفعق

 .اينح ادم ئثمأ يللا يفو: رمال ةمم يذل اكويذنغو
 .كرب لجرلازنعتل د+ هسفنن نع ةعفد دارا مالكلا هلوا

 .زافيتسالا ىرقعتلا * ىَرَمعَملا سلج اًزافنعقازننعقإو
 * تامنزوفعتلا *« :ازفوعسم يا ىَرفعَمْلا سلج لاقي
 ةرذعقتم ةرجتو زنعقتم رصغ ل اةي ٠ بيكتملا زفعتتملا

 تاّيحلا لكاي رئاط بَقعَنْلا * حرج ةبتعق

 ماب نودعلا كيص اراوقلا اخ

 . حاص اعاقءقو ةعنعق حالسلابو جالسلا عقعق
 .عق عق لاقف ءادرط اروكإو فلاب عاقحتلا مسالأو

 .ابيف بهذ ضرالا فو ٠ رع طع اما جأ حابفلاو

 يعل "نيالا لاو اولحترا مديع تعئْعقو |

 نأ. بّرضي ناتيسلاب هل معي ام 2-2 2

 عقعفت *هل ةقيقحال ان ادار لا تدر 1 كا

 ةنمو .اولحترا مدرع تعتعقلو . كر تو برطضا *يثلا
 اند ما م اذا لاقي اك هدمع عقعقتن عمدج نم لثملا

 اذا تاتا حادتجالا دعل قارتف ارتفا

 طيغ نم و !١ اوقّرفتف رشلا مهيب عفو !وبراقلو اىءجا

 لزج راكع رطب ىجاسالا انا اهف ل وحج
 نم عاقعملا # ٍدعرلا تاوصا عباتت جفاعتلا * #3 راشتالاو|

 كحللا انيقات عقعفت ةيلجر لصحاخمل جمس ىثسم اذا.

 عاقعو . ةّمشمب الا كلي ال ىيرطلإو ضفانلا يحلو

 اال



 سعت

 * ةغل ابملا ديرت يقلاو ١ اوجرف رعق يف ةلغلا دج يلا

 رييتتلا] < رسنلا ”ديعبلا رولا + ةقلطشلا رثبلاارْومتلا
 || ريقلا * ةرعتلا هاسنلا نم ةرئعتلا *:رعتلا ديعبلا
 ريعقتلا * هقلحرعق نم مالكلا جرخي يذلا راَعتلاو

 صمام طة اتيؤت 0 دنعو ور راد

 ىضعو ٠ قيبع لا 0 ا رعقل أد 7

 فالخ طواطخما نم رعنملاو . ريعفل وذ يا رعقم
 !اني فوق تارت اع أ كارم و لكلا

 ةريغصلا جرلا |
31 

 ارب دعم ةضيئنو

 ةضّوق ةطرعق ةانبلا -

 .ناستنا هس مام نع نكرر لكم
 | سعقو ٠ .ناسعُلا ةيشم فلكت أسيا ف سعقي سّعقو

 ىهو . ةفلخ هرويظ لخدو هردص جرخ أسعف سعفب

 سعاقلو .ارزكم اًيغ ناضل سعقا# بدا ذه

 هيلا ةفطع

 قي

 سعبّقم هريغصت دي دشلإو لعاف مما سسعند]و :رمعو
 لع نيَعُف واهلا ةدايزب شيعيقمو ا دئاوزلا فذحي
 سساعقو سيعاَكو سعاقم َج قدي وا ميخرتل

 سيساعقو
 لييلعنلا *_عزنب اكيرس | دعا لجرلا كلبعق

 ليوطلا| سا
 رسل + ٌدتشإو بلص *يثلاو . ىّوتل هلع ّرسعق

 راغص نم جرخيام لؤاو مدفلإو دي دشلا حلا
 اهي رادت ةبشخو ديدشلا رزعتلا ُييرَسْعَتلا + يطب

 : 3 كم 5 4
 َق يف اركذ سوسعتلإو سسنعقا - سسعق

 تا
 ةبشلا

 طئاخلا شعقنأ د ةمده هريغو هانبلاو

 ردصم ىشْمَتلا + اوبهذف اوملقن 79 دل

 00 سه -

 سارو . ةعج اذعق ةشعقي <يشلا شع

 157 ةعفارلا ةاشعتلا ا ف ج جدوطاك ب كرمو | هبشنو بع بعصت :نالفو هيف مدقتي روحت ركل نع

 هاا وتدفع ربطت 1 يقتل كارلا
 | افاو .هسََق طرفإ او فلخ ىلا عجرو خت يا
 نم مغغلا يف كاد ساعقلا * مينرحاب ى وم ةنال عدي

 بارتلإو تدل ارجكا + ةنئاتوقا لكلا 0

 | ثنوم هاسعتلا +ناسْعُق جس عقلا وذ سعقلإو . نتنملا
 * اهتذو اهردص ةعفارلا ليتلا نو ل
 ١ ظياغلا نعوتلا ل ةيبمدلا 5 قل 5

 0 ليتل د تلك نويل ديذكلا للا

 >  نيملطملا ليخلا ,نرءو سّسَتلا وذ سصقألا * برعلل
 يقنعلاو سارلا لئاملا لبالا نمو ةاطنلا عفترملا ةوهصلا

 ةاشلا تّصعفو .ةناكم ةلتق اصعق ةصعتي ةصعق
 ضعتن ةاشلا تصعقو ٠ ؛لضانلا اهب ءاصا لوهجلا ىلع

 0 ل

 : ةناكم ةلعق ةصعقا# تراصق اصوعق 2

 صاعفلا * ىنثنا هيثلإو .ةناكم تام لجرلا صعتنإو

 ةناكردصلا يف ةلكدو تومت نا اهذيلي ال منغلا كيس ةلكد
 ُىولا تومبإو ردصم صخنلا * قئعلارو 5

 صاعتلا# ةناكم تا 2 ةبرض ةئاصإ يا صعق

 برضت يتا١ءاشلا نم صّوعتلا * اًعيرس 1 نيالا
 لقي ةيبالا صاعقملاو او صحنملا + ةَردلا ا

 ضاعتلل ةآذب باصملا طولا

 كاف 6

0 
 كلا فاتن اراصتمقلا لجرل ابر ضعفا تارظمق ٠ ١ |ةعيئرا رايق ]دوا ةليؤطلا هلايللا 7: راونوطلاو

 0 عطس نظل كيك دست دؤعلا نضَدق يبنحملا
 ناسمالا كغ ضاحكا ةجاه بول رت انسلو

 ا 0 راس لاو . نيك ح داعم ىننالاو

 ركب يبال نيرمعل اك بيلغتلا باب نم وهو _مضمف انبا

 آم

 يا ْضَْق دوعو ٠ ردصم ضخَتلا * جدوطأو مركلا
 رعاغ يا روغ آم كلوقكر دصملاب فصو ٠ ضوعقم أ

0 20 

 ديدشلا :يرجا خلا بضعلا *ةلصاتسا ةبضعق



 أ *ليصفلاو ينثي نال را صولقلا اضبا كلا
 اودي لل دارجلا دَِتلا * د وعلا لبالا نم ةةيمقلا
 !غعلجاب يل لسنا كديمق ةنمو ٠ ل ”هحانج

 دحاولل ظفاححإو ( سلاجلا يل )دعانا ضيا دعَتلاَو

 نم:كِئارو م كلانا امو اهتولاو كتل نيل
 لم هللا كديعتو .جل نيل فالي يووم واي
 | ءابالا هسيركائاةكيسلاديعت لجو! ' كا كلمت

 | تيلا يف آهفوعفلاةارملا هدي عقلا # ريكالا دما ىرم

 | اهيف نوكي اهبشوا ةرارغلاو هبلع سلي ةبيعل اكد2يشو

 ّقإ ةليظمسوبسيا يتلا مزرلا نمو كسلا 0

 ديصف | ريغصت د * دئاعق :.ج ضرالاب طاللا لبجلا

 اوعمبأ اذ تاجا دي 0 ةوذخنا لاا ةوعتلا

 5 ف بسلا دعقألا * مارح ة لجرلا|

 ب 216 5 كعقي 32 داعقألاو. ل د

 لونك ةديضتلا ضيرامنا تاليا نيكولا نحر

 يسبعلا دايز نبا عيبرلا
 اًرساوح دالاس لم قم

 راختالا عم ةلوعم موقلو
 رْيَمز نبأ كلل ام لعقم دعبفا

 راهطالا بقاوع ةاسنلا وجرت

 ةعصا ١ ضورعلا دعب ةعوطقم ضورعلاب ىلا ةناف
 ضرالا ىلا ايليهيف لبالا ك اروا يف ذخاي اد داَعقالإو

 اوسالا يف سانلا دوعت عضومو دوعنلا ناكم دعو
 فويضلا هيف دعت جراخ تيب ةماعلا دنعو.. اهريغو

 | ينم وهو . دعاقم ج اهيلع دعقي شارفل اك ةداسوو
 كلذو ينم برقلا دي دش يا ةلبآقلا دسقمو نااخا دّعَتم
 :ةيفراخلا ىلع بدني وهو هي كلي نيب نم 4! ق هما اذ

 ظّوغتي و صخثلا نم ةلفادلإو دعتملا دس ا

 ف 5 | نمزلا 71 طال ذدنعو ٠ انا ادد ةبانسلا مم هيف |

 ةضرم لاط يذلا نيزلاو كضحم خشتلاوه لا | ليكم بايغت ةيوحو ةعصقلا رعق طع م مسا قل ا .
 روم تمت ل وأ فاحز 4يف تعدب لكرءشلا نمو

 رسنلا خرفو ماهسلا شيري ناك لجرو.ةّوق هضورعأ

 هسا وم كالت | 8

 يدنلا 20 ثير دخأو ديصق 2 بشق يذلا ٌرَدلإو

 هبرخغ * يف يأ فنالأ دعم ب نادي : يذلاذمانا

 دما كن 3 دلو نعل رج نامل ا

 اهنشاماطبما لف عيري رثبلإو: ضوفلا+قم لعادل
 نا لبةاادنلا خارفو عدافضلا تاَدَسْئاو ٠ تكربو ظ

 ضمت |

 دّدحُتلاو ددعتلا *ماقا ناككلاب د دنعقا  ددعق
 أضيل دادس . ىلعالا دجلا نمد 1 ا 4كوب تكلا

 م راكملا نع دعاتلا مينللا ن نابجلاو ية ءابالا ديعبلا |

 هل بشق 3 يذلا 0 دّدعتملا #* مم هاخلاوأ

 ةشي ذخأو ديصف

 لا سنا ياللا لزب راقوبت اا

 للامم ل ايو امور اا نوف

 ةلخغل او. ةعرض اًنالفو  اهرعق نم اباكأ.ةدّيرشلاو . ورعق | :

 ريغ ! مطب يفام تفلا ةاشلا ترعقو. ابلضأ نم اهعطق

 ءيغلارعت * اًريعف نراك َةراَعَف رعقي هلا رعقو . مانا
 هود تلك سا لوجو اسوا |

 نم هجرخا ياومالك يف قّدش لاقي اك هقلح رعق نم
 .اًرعق اط لعج رثبلا رعقإو .حاص ٌنالفرعقو .هق دش

 ن. اهريغو ةننجلا رعق يف رهظو سارلا بق ناك من اى

 ا

 هس نالفو..قمعتو ارعقم ناك هيشلا رعقتو : ينإوالا | ٠
 حس اعادق يا ترعتناف ةلخنل|َرعَقَو .نعق يعم همالك ٠

 وك نءو ردصم رعقلا

 ضيا رْهَتلاو . روع جوولفسا ةياهنو ةقوعو ءاصنا ءيث
 .ةلقمر عقلا اذه يف امو. ضرالا. نم باجضت ةبوجو ةنفجلا

 هتمزالم نع ةيانكوتيب رعق يف سلجو . دلبلا انه يف يا
 هيفام نالفو رعتلا دعب نالف ل اقي«لقعلا رعتلاو كل
 دنا + اهرعق طغي ام اهيف يا ىَرْمَف ةعصق + ِنعَف
 * تربيع يل ٌناَرْعَق حدقو .يش ورعق يف يا ُناَرْعَ

 نم ةرعقلاو .ةدهولاو ةرعَلا ع ةغل غوالاو د نضرالا

 ىا ة ثان ثلا ةديعل كان َر ٍِ اسأل ىَرعَقْلا عاصقلا



 ذعق

 ليقول 1 ١ يئن ٠ ناك نو دعا اق ناك اك

 ةدكع سولجنإو لفس ىلا ولع نم ٌلاقتنا دوعنلا ن
 ةهخرلاو د يلوي ةدحقإ هب دعقو

 لو ةنش تلمح ةلفغل إو . جورخا ري ل حرا ٠ تمنجأ

 .هل اةرفك ناك يا.ةقاطا نرغب نالفو .ىرخا لمحت

 اط 0 تل الإ 000

 اهوا اوال لطرف مالو هارد
 ةترغش - موق ةنمو- الع لعتفراص ىنعمب دعق ياتو

 درا تزانف وح عاب ةقباؤج اهناك تدعق ىتح

 ظنحا يا يرلا هب ريطت دعقتال كبوثو رعاشلا لوقو

 اًبوصنم كبوت نوكيف هب ةرئاظ حر | ريصت الف كو

 | رمالا بإاوج ةنأ ىلع امورزجم ل لعفلابأ
 | يدعقا ةنبا ةمّآلل لاقيو .روكلملا لعفلا نم دافتسملا
 هدعق * ةمدخلل دوعتلإو مايقلاب اريثكرمؤت اهنال يوقو

 ةعاقنا باق رااكتكلاا هرتكادك نإ كف

 اهردخ لاو دك انضاع هلك و ةناعا ةشفإج هلع

 | ىلا 4 هتني لو ضرالا هجو ىلع اهكرتوأ ةدعقر دق
 دكار تاكا هنو دايك ةابإو . ةطدخاةالقو هلل
 عيطغسي الف هدسج يس آد ةباصا لوبجلا ىلع ٌنالف
 هنجاح هيي ةعير اًنالفو -هرماث أب ماق -- .ينملا

 هيلا جرخم 1 لقا هيو :ةيللط كردرمالا نعو..ةقاعو
 ةلذتإو يكرم يا ةَدَعَف هذخناننئبلا دعتقإو .هتح نم

 اص ةليسفلاو. دوعف ج لعاف مسا دعاقلا * -.
 اابح *لذدملا قلاوجلإو ديلا اهلانت يتلا يقوا

 .نرعو ضيحلا نعو كلولا نع تدعق 5 59

 ةيزك١١هتناقم تامآَهيا يف ٌيَريرلا لوف ةنمو جوزلا
 دعابالا نيب روظعم كلذ ل اق دعانلا ىلع مئانلا ليا
 .دعا اوقؤ تادعاق 2 دعافا| كيوم ةدءاتلا + دعاوق 0

 دعا يوما دءاوقو. .ةرعو ةدحاولا ا تبييلا دعاوق 3و

 م | .ايتمحاع دالبلا ةلءاقو .نبيف 7 ها عبرا تاق

 ا :افلأو لصضالا ىلع حال اطخالا 8 ةدءاقلا : 8 اطتو

 قيطتم لك نما اهنا تّوعُتو دصنلل]و طباضلإو ةلّكسملاو

 اا

 د ةيقكلإو ثانكقلا 059 ةدعّقلا ا جرافسالا

 هايل
 دتو.داضلا 5 8 امال اجلا نايك ع

 كلتا عالضا نم علض ىلع نيسدنهلا دنع ةدعافلا | .

 ةرئادلا للعو .ةرثاد يتعطق لكيلا ةبسنل اب رتولا ىلعو

 ةنإوطسالاو طورخملا ىلإو رك يتعطق لكلا ةبسنلاب
 «طنلا ماعلا باتكلا دنع ةلءاقلاو . نيريدتىلا

 هادو هب هب 85 نم عي هاد داَعنلا او.ةجوزلا داعتلا

 شا كَدعَ * ضرالا ىلا ابا ويف لبالا كاروا يف ذخاي

 دعاق ةنأك دازملا ليقو . هللا كتدغان يا هللا كدعقو
 (ليدب م ةفاطعتسا هللا كدعقو . كظنحي كعم

 م الدصم وهو مشل ب وجي بجي مل هنا
 || هلآ تلا ءانعمو هللا كرم يل هللا َكَرَيَع ةلزنم
 ا سا كدعق كلذكو .كرمع ةلاطإ يا كريمت

 جراوخلا دعبل .كظنح هللا تلاس يا للا َكَدَعَق
 يو .لاانتلا ىلا نوضبال نبذلاو مل نإويدال نيذلإو
 ظ ' كي لاو ّرذملا اًضياَدسَتلو مداخو مدكد عاق عمج
 | ال ركل ةكنقا عر مأطتو ةاغيرتسا ى يغلا فيظوي
 اوه بع ةيانك ةماعلا دنعو . ناكللا نم دعانلا هذخا ام

 5 4 م 5 0 5 2
 نع هيف نو دعقي |وناك ربش ةدعالا وذو 5 لدم ل

 هع (قيتدغتلا "5 0 ةدعتلا اذ

 ةدعّتلاَو .ةدحإو ةلك ةلزنب تيتلكلا نال زيزع وهوا

 كدلو رخآو٠ ناكل نم دعاقلا ' هذخا ام رادقمو عونلا

 | ةدعَقلا يذ يف ةغل ةّدعتلا وذو . عيج او فنالاو ركذللا ر

 .لحرلاو جرداو ثادق 0 ةدعفلإو ٠ رهشا وهو

 . ةجاح لك ف يارلا ( ةيكر زي0ئأ) فيجو اس لبالا ىفو

 ريفك يأ ةن ةحجض ة ةدسقوه لات ةر عقلا وكلا ةدعقلاو |

 باوضلاوا) :آسنلا بكرم ةدعقلإو . عاب الإو دوعتلا
 لجرو .رجاعلا يعن ايدج ارم ,سانلل

 ٍيدعتلاو» . عاهضالإو دوعقلا روثك يا ” ضخ يِدَسِف

 يدع لجر * جراوخما يا دعقلا شا 1 تم

 كنتي تا هيبتا د 00 5 يأ ةيدعقو

 ج ,ةجاح لكيف يالا

 اهوعججو نا

3 



 0 اللا هب ذو الا دج ل نايل دصق اذاف ةراطم كانهأ

 قدصيف اطقلا ةسإو اطَق طق ةتوصنا يناثلإو . الكلإوأ

 |ميصي راط اذا نال كلذ ليقو.رخآلا ىلع اهتم لك[
 .هسفنب ملعي ةناب هحايص يف قدصيف اق اَطقأ

 . اطتلا قودصلا لجرلل لوقو . قودصلا برعلا

 | قايبذلا ةغانلا لاق . اههباشتل هيلع مالا لطي دقو
 فلل ا ناهنلا كاملا بطاخم

 ترظن ذا لا ةاتف رككر كحلإو

 ٍدمَتلا يدرإو .عارس ماح ىلا
 انل ماها اذه اهيل الا تلاق

 يدقف ةفصنو انتماح ىلا

 ةماهلا ءاقرز لوق ىلا ريشي
 انل اظقلا اذ تيل اي
 ابلها .. :اطق الإ

 75 5 اهنا كلذوأ|

 4.يسل
 ا

 | هيل هفصت لثمو
 ةيماطق انأ اذا

 تناك ارعاط اذا قا
 نيتسو اك ناكو اًددع ةتصحاف ةياغلا يفرصبلا ةديدح[|

 ااًئاضم نصت لثمواطقلا اذه ىلا ا تل[
 كلذو ةأطق ةنام انل نوكيف اندنع يتلا ةاطقلا ىلا |

 | يف اوبهذ لاقيو .تيار اك اًماج ةغبانلا اسف .ينيفكي||
 | اطقلا ضايرو . تددبتم وقّرنت يا 5 ضرالا ظ

 رعاشلا لوقب ِهيفو .”عضومأ

 اًطَتلا ضاير نم ةضور اهف ظ

 ٌرطمم ٌضراع اهبشنلا 0
 اطنلا كد اهب يا ةّيطَق ةأشأ

 فرس هل ام فيس ثعفإو ةلصأتسا ةعق * ًاليلق

 |نمسجرح( 220, )ايطتن ول دل

 .ةبعقو باعقو بعقأ جلجرلا يورب وارغصلا لاو
 1 آر ملة ةبعقلا * هروغ مالكلا بِعَقَو

 ددعلا بيعتلا *ل.ىلا يف ةرقنل ةبعنلاو قيوسلل ل

 ل كرك ا ل ا لق ةفاخ * ريثكا 1

 قلك ةزعتم ا ةيغيت وطول

 ىا ىلخلا يلا ليعلا ديدغلا ْيِرَبْعتلا -ربعق

 هيريثع وا هبحاص وأ ءاها ىلع دي دشلا |

 نه برضو رطنلا ليعفلاو لبعَملا - لبعق
 ةيبللا ديف بلط اعتلا و لقسم وح 1 فسنو ةاذككلا

 لويعنلا * ءآبلا مدقتب ةلعبقلا | ةكبعتلا + فلجلا ماقنملاو ظ

 ليلا زجر د نبللا هيف دل فكل ضيبا عييت

 لبقلا دقو يأ نيمدقلا
00 

 ةاطعا يا ةننح هل ناح ةثعق ثعتي ل كلك

1 
 ةتعق لاقي . ثعَق عواطم ثعقنإو . اطزحا ةّيطعلا | ت

 طقس طئاحلا ثعقنإو .لصؤتساف ةلصأتسا ياثعتناف

 اًرينك بارت جرختسا رفاحلا ثعتقإو .فعقنا لثم هلصا نم

 ثلا * غلا فرد د كد ثاَعْبلا* ربلا نم

 ريثكلا رطملاو ميظعلا ليسلإو ريسيلا نّوهلا

 واى ةردكلا 1-5 ل

 10 ةبيود |

 هلصا نم ةعلتقا «يشلا َرثعق

 * لَو نم علقتي ةناك يا لفعقتي رم - لثعق

 ةلبعتلا ةلععتلا
 «مدموم 3 2 رع -

 نِموهوا نلج ادعقمو اًداوعق دعتي لجراا دعق

 * رجلا يف ةكد تلا * اهتالتمال ًاليلق اليلق ربل
 ااًطَتلا * هيي

 دلا نم عون طن ا + ىيصلا رابثكلا|

 دوعفلا نا يا دوه ١ نمو ةعجتل | نم سوال او مايقلا د
 لاقتنالا سولجتإو . سولجا 7 فوقولا نم ل مسالا
 تايلكلا ف لاقو اولا, دوت أ عاطضالا: نر

 7 2 هب دّرطب توص ماو مك عق
 .تعتلاك اهتم ناك ايست: رئاحإ

 * هناح 3 نم ةجرخا يا.رعق مالكلا مس ٌبالفوأ

 '١حدتلا بعنلا# حايصلا ب كي يذلا بعاقلا ||

/ 

 ينام روض

 اًئاق وو دعتي 0 , ا

 اذهو سولجلا فالخي ثبل هيف ا. دوغنلاو .اًدعاق ما

 ملل لام ةكلارج لان الوكيل عزوز لات

 نأ نمل اضيا لاقيو ٠ ةديعق لاقيالو كلما سيلج نالذ

١ 



 مكاو ةكمالاو نطاقلا عمج نقلا < فيصلا صو 10305 ترمفتا قع هديب اهب انتو
 |[دداولل رادلا لهو عابتالاو مدخن كيل الإو رارحالا | رمطقملا لظب ترذتسإو لكلا

 لها ةغلب عدخلا ٌنْوَطَلا + نطق عيجملا وا عيجلاو |ةرهنلا وا ةاؤنلا وش رامطنلاو رئيطنلا ترظق| + |
 :نغم يأ نطقا كهظ لاقي قفا نا رص ةكلاو | ةرمثل و ةاونلا نيب ةقيقرلا ةرغقلا ول اهيلع ينل
 نْيِطَلاو ٠ ناظقالا اهيف عّرزت يق ١ضرالا ةئطْتلإو | . فيكلا باعصا بلك روطتو اهروظ ة ةضييلا||
 باغ نكل هاّمتلاو لظتتماك تابنلا ن ما قاسالام| ١ روبلعف وه بث كيا ل اقو

 ريدتسملا عرقلا وهو ءابدلا ىلع فرعلا يف ةلاهتسا ٠ ةطوتو هيف ماقا ا كك نلف
 تلح لة سوتل او كامبل ةدحإو ةَطَْبلا + دطمل اك | ةنطق *ىهغا انطق نتي هرهظ نطقو .ةمدخ !نالفو
 ال اليقلاو فدا ندم طق رامدي"الطفن# | ةماعلا :ز تاوب مركلا نّطقو ناني ؛ ةلعج ناككلاب
 عم وا ويش يف براق يشاماو طق طق .اطوقب اهداحو | لعاف مسانيطافلا * نمت“ وو ماعطلا نأعق 0
 . مانخ هباحالو اّظبت ايطقن لجرلا طقن * ,طاشن ج جدوملا راجت ن ناطقلا + ُنيطَقو ةنطاقو نآطُق ج
 ” ال4 الكر ملا < طلنوأ/ف دلع ةنح ةفجونو | روتي ثان نطل نُّطُنلا * رذنلا ةناطَلا * نطق

 * طاشن عمو هيشم يق 7 ةاطيطق ةأ ضوطنإو ضيبأ ٍءيش نع 03 .ن اك لمحو عرفتي مو قاس ىلع

 * اطتلا توص ةياكح اق اطق : وعلا يفد د اعتلا | . ةنطق ةنم ةعطنلا بابنلا ةنم حمو لّرغي اطالخ يف

 يشم يف وطفملا براقتملا طؤطتلاو ُناَوطَتلإَو اولا (لوق انإو ٠ نإطقا ىلع عيج اهو ر سنج مسأ وهو
 ةينكآلا ةنم ةفوكلاب ”عضوم ُناَيَطَقو . طاشن عموا زجارلا
 ا اا دحلا هارت امرا طيلفتلاو هتف اولمتلا 3!« يظنلا فرجا و لقت + ؛ندتنلل اند ئرج اك
 فيدرلادعقمو نيكرولا نيب مونت ااا «وطغمل نما يف ًرينكك لذ نولعفي هو .ةرورضلل ٌةدّدش افاف

 0 آم طق .ةتوص ماها ريح يف ثئاطو ةّبادلا نما ا
 اولاق ا 0 ٍتاَوَطقو طق ج يردكلاو يفوحلا ن ناعون | ايضْخ ١امدعب نم 0 ا نا تيشخ ذقل

 سيل يا +.طْق لعم اطق نميل .لاثما نمو . تاَيطَق | نأ تاو
 7 دارق يي لك .رغاصال ؛ رباكألا | رهظ ن مرد 0 نقب امو رادصم نأ طفلا

 به ذتو ءارحصلا يف اهبخارفا كرتن اظنلانالليق :اطنلا | هللادبع َنْطَقَو .رئاطلا بنذ لصإو ىوتسإوناسنالا

 ةدرتف رتليل ةريسم نم هللا باط يف رجغلا عولط دنع| نرم ةحطنلا ةنْطْقلا + ظَق يف ةغل ةبسح يا ”هردأ
 دعب جرت مثاهلغتف اهيخار دلال قت اعزب وه يو شكلا عمنوكت يتلا ةتطتلاو ةئطقلاو . نطنلا |

 | ةّينع يف اهخارف يتأتو برشتف ةفاسملا كلت ىلا ل اوزلا | ةيطنلاو ةيطفلا* ةنامرلا ان تالا قابطالا كاد ْ
 اهخارف عضاوم *طختالو له دعب ًالَكَع اهيتستف اهموي | ىوساموا ضرالا بوبحو نطنلا نم ةجوسنملا بايثلا |

 ٌّيربرحل ا لوق ةنمو٠ ؟اطنلا نم قدصاوهاضيا نواوفيو دل لل روتلاو بيزلإو ريعشلاو ةطنخحا

 امإو :اطنلا نم قدصاف زيشلا اما ةّيرعملا هعماقم نم |( شاملا يا) لحلو سدعلا يف ئفاشلا لاقو يلع

 نا اهدحا نالوق كلاذ يفو .اطخ نع طَرتف ةاضفالا | تيم ليق . صحو ( ةليبوللا يا )رجذلاو لؤفلإو

 ااذاف داك كلا هيف رعضوم يف الا نوكيا اطفلا ٌدبال اهنالوا انامز مبقلو تيبلا يفر خذت اهنال كلاذب
 نآ لع اطتلا:توص هلكلإو ككل بلاطلا لجرلا عمس | الا فاول يئاطق ج ناككاب نطق نم لكأ هن
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 ةينطنخا نوما نا تاخ ىتحةّيلمرلا هتماقم نم ٌيريرملا |

 | فطق نم ةتعطقو ةتذخا يا ةتنطتقا ضرالا وا

 مالكلا مكتملا فطتقإو ٠ نصغلا نم اهعطق وهو ةرهنلا

 .فطنلا تقو فاجأ فاطَتلا * ةتصالخ ذخا يا

 5 5 اذا 0 طتسي ام ةَقاطْبلا * ةَمّآلل 1

 | دنعو . شودنملا يا فوطنلا د>|وو ردصم فطَتلا
5 

 نم ماللا نع ساو نونلاو ءاجآ فذح نييضورعلا

 ريضتو .رفإونا تيبل ايويضواض يا ةعقاولا نتلعافم

 فوت جدوقنعلا فطيلاو ناسف ل
 | ةلقيو فوطق جرتالا فَتلإو . ةفوطنملا راغلل تسإو
 ةيدخ صاّجالا ردقب ”يلبج ٌرجثو قمرسلا ا لاقيأ
 هللا * ةيورالا فلزطار فهى اال 0

 رجحا ابفوج كسحاك ةكياش لوطنو جلست ةلقبإ
 5# |ودلا نم فوطتلا +فّمَتلا ةيطقلا ريغا اهترووأ

 هيقلي لوم زاد ةفيطتلا د 8 ج فوطُلا تاذأ

 لا فئاطق :جرملا دنخ هسنئن يلع كوبل

 نسير لزخبطسو :ةيريلإ تال
 ةيراجضسل | هتماقم ا

 ةئحرش دق ام دعب ينولذعت الف

 بنئاطنلا فاطتقا ين مرح نأ ىلع
 قفيطق درج طوقو: ةريضتم بيصر اضيا فئاطقلإو أ

 | فلقألا * ةفيطق نم ( َوَلَح يا ) درج 2يث ةلصا

 < لا ةعرس تهلك
 فّطمإو- ةيلعل اك كوبَط رط ةريدعسم صوخملا ن + ةفقأ|

 ةناعتالإ قيتدلا هب اعط نم

 |٠ ةلخد امو . لوعفم مسأ فوطقملاو .ريصقلا لجرلا|
 ةيضورعلا ءازجالا نم فطقلا|

 الب ةّرذ نم لارج طاغمأ نمو. 0و

 تتّوص ةاطفلاو - ترطما هامسلا تطقطق

 أ|ىل دلاو . ةسار بكر رمالا يف لجرلا طقطنن * اهدحو

 دالبلا يفو ٠ عرسأو وطخلا براق ثرالفو .تردخنا
 يا طاقاق لد لاقي . عيرسلا طاقلَتلا + بهذا
 نا 3 تالق اواريغصلارطملا طنطقلا * عيرس ٠

 ا * هراغد وا دّربْلا وا ذاذرلا ن نودوه ليقو |
 ةينعصلا سايل

 1 اح يسلم الق ءاطعر ةلط دب ةلطم
 لل ع رضوا هيدج ىلع ماقلا أنالفو :ةعطق ةلطق

 5 يطقم يا ل امق عذج * لص ن ع مّلنت عذجلا
 تعطق يا ليطق ةلخغو. . عوطقملا ليطتلا + هلصا
 ةعطق ةليطقلا # كلاذك ليطق ع عاج .اذصا نم

 , خوبطملا لّطنملا * هلا اهي فشني ربو و 7
 اب . عطقي 3 دح ةلطنملاو

 ماغلا لابج يف رثكي نجت باطَتلا - بلطق

 بنجلا وح ابح لمختب ريما ديدي عان قرولا] قيقد
 ةحئارلا بّيط توقايل اكربحا ناك جن اذاف رضخا

 ةدحإولا . نبتل اكةلفت راح غضم اذا ضبق ىلاول اا
 ةبلطق |[حنر

 ا ةيطقي ل

 جاه ]اضف طفي لختلا مل م طق و .: ةعطق ءيثلاو .ةقاذف

 هنانسا فارطلب ةلوانتو ا ةّضع

 ةريغو محل ]و حاكتلا ىتشا لجرلإو . بارضلا ىهتشاو |
 ماطتلا + + ماتش رلا ىلار فصلا مطقو. مطق وهف

 اهل ايييشتإ رس 511 ىلع ةينبم ا ةنم حلل اوارقصلا

 رعاشلا لوق ِهيلعو أرما مسا دوو ٍراَذَك ليعفلا مسايا
 مالسلإو ةي اب انيضر واطق اهللدت ”ةكرأتا

 ةماطُتلاو ٌياطَتلا # ةفرصنم ريغ اهنويرعي دن لهإو

 ديصلا ىلا ة ةبار عفاراارصبلا ديدح إو: ٠ مل اوارقصلا

 ني يق تلا # مطلاوذ مطقلا# دي - ذيبلاو

 يي ريختلا م ايي د لذ 3

 بيطلا نإ 5 ا 0 2

 هتأيروفاك نم يبنملا |



 هلا | ءازخنا ىلا ةاياحت رعشلا عيطقنو. عيطاقل جةتماق و هذق

 نم ةعطنناو هَل ةضورفملا ةيضورعلا هازجالا نزإوت

 . نيديعلا غلبت ىتح نيرخخلا نم اهضايب عنترا يف شاروهلا
 . ةيوانتم 2 قات يتلا <[ طال دنع ةعطقنملا حلاو
 0 441 نيش أو. ةمزاللا فالخمب
 م عطقمو . عطنلا عضوم عل هللا ا اهآم عطقني

 عطاقمو . عطاقم ج ةنلخ لمر الو عافني ثيح لمزلا
 نكو اهني اليد جبر اهنا زباولا اهزهكاس ةيأدؤالا

 ١ ةكرح عمافرح ا .فوقولا عضاوم نارنلا

 . عطاقم ةفلذ 'نم بكرم بّرضف 4 :اث نافرح
 لئراكإ ذيل ول كوالا ! موال قاباطلا نك مسوق

 | ىه ليقو (نانكاس اميلي نيكّرتم نم يناثلإو ٠ ةكردتم

 فرملا جرخم ىلع اًضيا عطقكلا ىآطإ و ٠ ةيبارعالا ةكرخا
 ىلع ةنوفلطي هارعشلاو . نيعنشلا وا ناسللا وا قاحما نم
 ةنومسو . داغنالا عطقي نال ةديصتلا 5 5
 عطني : اموويف محلا ةاتلا لحم نما مظْنَمو .اضيا ماةخلاب

 ىس ين نب ار لوق 4 2-5 :لاطأبلا +

 الج وا نيعوا دوغ تالث ةعطتم ٌقحلا نإو
 . ضام يل طقم 2 ثفيسو: هيثلا هب عّطقي ام عّطنملاو 0

 يذلا ريعبلا مطنملاو . هنج تعطقنا هسذلا عطقألاو

 ولها نرع عطقأ بيرغلاو ل ازا نم ماق ريعبلاو هل

 ظ عطني يذلا عضوملاو وه كرتيو هئارظنل ضرفي لجرلاو
 موصلا لاقي. عطقلا ىلع لمحي ام ةعّطكإو .رهلا ويف
 يذلا ةكودلا ءاّيطالا دنع عطتاإو . حاكتلل ةعطقم
 عطنأاو مخلبلل افوزلأكجزللا طاخملا لاصتا قّرغي
 0 عطقم ريصتلل د اًمال.. ذتملا دب دعا 5

 نر كر يفر دكذ ع بنرالا راخألا عّطقمو
 .مالكبقْؤي ناوه نييعيدبلا دنع مطنملا س انجلإو

 كلوقك طفلا يف 0 نع وفورح لك 3

 لونك لدوملا س

 | ناويدال نمو ةاسنلا ديرب ال نمو بارضلا نعزفج

 امش 0 دم 0 1-7 0010

 || ةيلابلا ةماعلا دنع ةمّظتقملا بايثلاو .اهوحنو صقل 5

 ْ ليم« ةزيجاراو ةراصقرعشل قيظاتسلا# ةقزمملا

 |ليع تتم جو ٠ 0-0 هي ل

 ا ةاخد يذلا هلا ا دنعو. انسب مسا

 | .كلبق ام ىلع فمي ملام يناعملا لها دنعو . عطقلا

 اهوو

 معلص هاوق 5 حا يباتلا نم يور ثم دح نيندحلا دنعو|ى

 مانلا ةياوزب لع اطلت يآ١) ولع اقوقرم كفوا
 [|| ةعطانْلاو .ةنم ةدرفملا تايبالا رعشلا عيطاقمو - ( طقف
 ةماخلاو :ذالبلا نم ةمولعم هم ءاقجلا كابأل الغ
 «ميقخسم طخ ىلع ان 0 يا كا هيلا تبهذ لوقا

 أ|ريلقنلا مع يا نيرقلا عطقتس وهو. لعاف مسا عطقملاو

 مولا 3 ذلا قوملا ىراصنلا ل نوعطقنملاو 4
 ٠ مسا ممتن ٠ مهلا كر نعت 4-2 مدعي واىل صب 0

 سان اهيذ يا .ابيف 000 وقول انجل

 يداولا محتنم ةنمو ناكم ماو . سانلا نع عطتنم

 ظ هدنع عطقني يذلا ةفرط يا هوحتو
 ةسفن عطقنا ارارعطقا لجرلا ٌرعطقا - رعطق

 | : ٌرطعقاك رب نم

 ٌرعطتا ىنعمب انانعطقا ّنعطقا - نعطق

 || انج انطق ةفطقيو ةفطقب ةفطقب

 | .ةشدخ انالفو ٠ ةنطخو ةعرسإ هذذا « يثلاو .ةعمجو

 ١ العلا طر ابدت قاض كومو اًماطق ةبانلاو
 ظ (دصمال )مسا فات وا :وطغحلا براقل عم اهريس
 أ تلم ىلا ةنع وعظ يا ثفاطق هتباد ف لاقي

 اذ لع لا نمل" لعل اكادلإو+ هيالغ ف تلتتك | :
 فاذا ةنم ل ام ةلاغلا طل اخت التل لذغ يف غلا ل
 اخجل فلفو 00 راّرجما | ك
 نراح مونلاو ةفاظق اند مر 0 هفارل 2

 0 كا
 د١ هريخو بعلا فنفطق

 تاعّطنملاو ؛ ةعادقماو م م 5 انا تا
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 ظ لوقو . ةفلعق ىنعمب بنعلا فطنقإو . ممورك فاطق
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 كرت وهو لصنلا يناعملا لها دنعو:.:ديبحا ينغا|
 فظعا تروكل ليحل نيب نكي كلل لل |

 امم اهريغ ىلع اهفطع موي ىرخالا ىلع اهنم ةدغاولا

 رعاشلا لوقك هيلع اهطع دوصتمب سيل
 اهب يغبا يننا ىلس نظتو

 ”ميم لالضلا يف اهاراآلدب

 فوطعم ةنا موتي الل نظن ىلع اهارا فطعي مل ةنافأ

 دوصتملار يغ وهو ىلس تانونظظم نم نوكيف يفإأ ىلع

 جلا لصف ىلع ءايكحلا ذنع عطتلا قأطإو وأ

 انيق نيينعم ىلع نييلوصالا دنعو .هيف ةردآ مسج

 نع ئثانلا ل امتحالا يفن ينانلإو .ةلما لاختلاف
 يف ظفل تبت ثا ١ نيئفرصلا دبع عطقلا ةزهو. ليادأ
 5 018 وحن يف اكاعيمج جْردلإو ءادنبالا

 ريغص 0 را ١ نم عطل ام عطقلاو» ا

 ١ ليللا رخا ةلظو عاطقو عاطقإو ب ج ضيرعأ
 اهلا" نم درو ةقلث ىلا 7 نم وا ةنم ةفطقلا ||

 يلغتو ةنحت بكارلا ابلعجي ةسفنطوا ةقرفثلاو اً طاسبلاوأ

 اس لو ثور ا 0 جربعلا ينك
 عطقالا عمجو سنَنلا | عاطقناو رهبلا عطْنلاو .عوطقم يا

 عطقنا يارسكلاب عْطِق د عطف مهاصاو؛ ,عيطقلاو ٌْ

 ذوكنب

 اعظاقو ه4محر رجاه يا عل طق 0 2 0 د نم ا

 ل كعطق * عدو عطقالا 500 ءامطتلا * اًفاعو

 | ةعطقو ٠ . مآعق 08 ءيشلا نب م ل ةمطنلا * لصوت |

 . امعاطق نساني

 دي 0 ةلطقلار) .ةرشع ٍلبقو نود انيق تايبا ةعبسأ |

 رعاشلا لوقك هل ىلا 7 .قراوخلاو ع وشلا نم عّطق 4 32 غن ةنئاطو عقلا عضومو عطقالا ظ

 كا ابااي . ممضهي نوةراهنمب ةمو٠ . مثيب يف ةعنعل اكارتط

 مريب هام عادقلا يا ةملأ مجاصإو .مكحا ب اي ديرب

 بوث كيقا 0 3 يا عاطقأ بوو ةيبرق | عطقلاو ليال قع ديس ظينلا يف مريب آم

 ثعبلا ماتئخا عرظانملا يفو عطقنا ردصم عاطقنالاو كلا ةعطقو ةرئاداا ةَمْطقو . اطقلا نم: شال 1

 .ضرتعملا ىوعد وا لدتءملا ىوعد توبثب كلذوأ |ناكامرععلا نم ةعطقلاو

 مطق ج ةزورثم كتاكااذا ضرزالا نم ةعقبلاو ةيل اخنوأأ فا

 انآ فارطا اهنايطوو رمشلا تناكطظقوا تال
 ٌصغمو عطقردصم عبطقنلاو :نوضاُز اندنع اعنخن يأ يف ف م لا علما . تعطق اذا هم م جرت ياا

 ج عطقالا دب ةيغبو عطنلا عضوم ةكمَنلاَ .ظينلا يف
 يتلا[ غلا تاعّطتو تاَمطّقو مَّطَق
 يف" قونلا نم عوطتلا د اً ةحررجمل يذلا

 جتا معلا
 ةفرط عطفنملا ايوا عيطاقإو عاطقو ناعْطقو عاطقا
 جوماهسلا ةنم ىَرب : بيضألاو ةلعطق ج لثملاو ريظنلاو

 عطقت ام و عْطُق و عطاقإو |و عطقأ و عاطق و ةعطقأو 0

 انا رئابل عطقاومو . ناتج دكا ريفا
 عيطق أ ًارمإو . اممم وا اًنعض مايتلا عوطتم عطقنم

 نم ةنئاطلا عيطقلا 27 اهعب ١ عاطقاا 1

 هَلَح 5 ةييبش يا ةعيطق وهو. ةظيلس ريغ يا مالكلا

 اوقلأو .زيربهلا و هوارل ١ ند 2 ةاعيطنلا * هذقو

 ةعيطتلا * ضعب 0 8-2 نا يا د

0 5 1111111111 0 
 0 لوقل ةماعلإو ةاموكسلو اهورعبل هتلود ناعاأ م

 + هزيخاطوعب دحا طي تيوب عا

 0 طق جاع

 ل دباب ودا ضايب هنطب ِ ماحتاو ةمحالاو

 بارتي لّبموت يا :مظقا ريغ يذنب انيلل (46 لادا

 طق ىثنالإو ديلا عولطقملا مطقألا |

 .قالخأ
 كافل تاعاطقا افرام لل دنحلا |

 ءايشلماع امل ةدو عكا نورا عا

 اعطت قار دا درا نم ”ةفئاط ةعاطقالاو

 فذح يللاعملا لها دنعو ٠ عطتقا ردصم عاطتقالاو

 اك تن أو اناكتع امب ّن

 ةفليخم يأرلاو ضار كدنع

 لجرلا عيطقنو :اهعطقي ةناك ىتح دن ةاعمالا ددهنطبلا يف

 اا



 أهدي , تعطقو ٠ ةةطالس تبهذ نالفن الو .مالكلا لع

 ضرع ءادب وا عطقب تناب اًءاطّقو امعشوةلقو ان
 ناسا بل اب عرتش نعزجت ًالوهجم نالفب عطقو .اط

 اعطقو . هب عوطتم وبف هلَمّوي ام تويبو ةنيب ليحوا
 ةنيلمقأ معظم * رجعوا سيب لجرلاو . عطقنا ىّمَلا
 انك بوتلا نعطقو .ريثكتلل ددش ةطظف )ةغطق

 ةسرف مّطقو امك كلب بوثلا اذه لاقي . يسيطقتإ
 أرجو هنو باذعلا هلع هللا عاقو . 90
 | ىلا ةلل> رعشلا ٌيضورعلا مطقو . اهجزم ةاكباب رمخلإو
 اًنالف ثالفو.. ةلصاودَض ةئطاقو, ةيضورعلا هنآ 9
 الور لبيع ىلع اًنالف عطاقو٠ علنا 9 ارظن اههيفيس

 دلبلا دنا مامالا عطقأو ( ةدلوم) ةنيعم .ةرجاب دابا

 عطقي يذلا اكل كلذ ماو. اقروا مل لعج

 ةعطقأو .اعطق يف ةل نذا اناذخا اًنالف عطقإو. ل

 | كيعطلار# . يياقتل | ينانك ب وثلا ينعطقإو 0 0 ٠

 110 را 3

 ريف زواج انالفو لكلا - مع تعطتنا موقلإو

 بيرغلاو بتلف قحاب“ د ب كدلك ذوو
 .عطق عواطم + يشلاعطقنو 0 و مح عطنا ولها نع

 ءةومسفلا منيب 0و اوعطةلو . تجزتما رمخلا تعط ةلو
 . مَّطَت عواط ٠ *يغلا عطقنإو ٠ الضإوت ٌدض اعطاقتو

 .سبئحا ثيغلإو . بهذ ةكرلا ل ككل

 وعل ل غزرفاتلللاب فطتناو «(نيحتاوا/ قل ربو
 .ِهيط نودرنسلا هب عطقناف ”داز دفن واةتياد تبطع

 .انيش ةنم ذخا ةعطق هل ام نم عطتقإو .وب ٌمَطَقنم وهف

 لعاف مسا عظانلا *اهايا ةءطقي نا هل أس ادلب ةعطقتسإو
 .اهوغو مدالاو بوثلا هب عطقي يذلا عامتملاو 6
 | عطاق ُثفيسو . هيلع مطقُي يذلا ل انملاوه عطاقلا لو
 يأ عطاق ناهربو .ضماح يا - مز ا ىف
 دائبا دصري يذلا ٍْصللا قيرطلا عطاقو. يا عطقي

 طاقو مّلعُتو عاطق ج مياسيل مدور* دنع ليبسلا |

 | عطاف اود نولوفيو .رخآلا ٠ هبطاش ةماعلا دغر

 نمز يأ حبو عاطنلا نمز اذه ةعطق عج مار دلاو 5

 هيف بصنلا|اًعطق عقاو مالا ن نا ملوق ومنو هدب عطق | ٠

 ا م دنلا دنع عطانلا ماعطلاو . نوف تبهذ يا

 نع عطقنملاو .اهنابلا نمالو ٌريلا تانإوبح موه نم

 ةعطاقلا+ اًضيا عطاق هل لاقي ماعطلا اذه ريغ لوانت
 يا دياوأ دض عل اطاوق يطو . عطإوق ج عطافلا تلوم

 ساّجتلا دنع ةيعطاقلا * اننا تَرركذ دقو ( ةميقم
 *اهوحنو ةعاضبو .ماعط نم لامتسال اب ىننت ينل |ةيمكلا.

 ايهوحنو ميدالاو بوثلا وب عطقي يذلا عطقملا عاطقلا

 2 ملا دنع قطو زدصم عاطتلاو لس مارد

 ركل ع يلناذل لاو ةرج ءادلإ 0 اهدحا 5 ىلعأ

 ةنئاطو عطقلا نم طقس امو ةمنللا ةعاطقلا
 د دنع ةعاطنلاو مدالاب ةصلخم يف وا ءيثلا

 ج انآ روكذملا عطاقلا ماعطلا لوانت ىلع راصتقالا
 الا اج عطني يذلا نب :ءادبلا دنع عاطتلا د عئاطق

 مطَتلا د ةعاطنلا 4 ةتفرحو ةعاطقلا ةنلآو ناكل

 هنوخاري ملل عطقو ٠ الصف مسجلا ءازجا ضعب ةنابأ

 6و 15 هي مزجأ ىنعي اما هب عطقا يأ ردصملا ىلع

 نم نيم هدقتلادنع عطتلإو . ةعوقوب اًعوظنم يا لاخحنا

 )ولاقف اههيب لوقرف مم نورخانملاو . فقولا ءاّرقلا ٠

 سدنتي انمز ةلكلا نع توصلا عطق نع ةرابع عطقلا
 .اهنع ضارعإلا ةّيب ال ةءارقلا فانعتسا يع ا هيف

 عفاولا عورجملا دتولا دا نين نيصورخللا دع ردو

 ذك ةلبق كّرَقْلا ناكسإو هبرض وا تيبلا ضورع يف

 لّقنيو لعافتم ريصيف ماللا نيكستو نلعافتم نم نودلا
 ,ييملاريرج لوقك نئتالعاف ىلا

 الابخ نماكثعك ديزي 0

 كرت ةاحغلا دنع علطتلاو . اكتم ءرحلا كلذ 0

 هلل ديحلا مهضعب ةءارتك اهفالخ ىلا لودعلإو ةيعَببل
 يا ا دعبل َر ربخ هنا ىلع نكديأ عرب 0

 يا فو ذحم لعنل هب لوعفم ةنا ىلع هيصنو . ديجحلاوه

 اال



 عطق طاطق

 ”دان وهو طق انالث ًاضونو اًماد يا "ظق هارا تنك | 0 ماطتك طاطت# لاق 20 اغدالا كلب
 ظنللا سابنعاب درفم طق تايكلا فو. هيلع ساقيالا ةبادلا رفاوح رادمو هيلع ىَّذحم يذلا لاخلا طاطنلإو

 أ|ةنيار امنزيعم ىال )نعل قامعاب ( ةكرمأي 1 ىلعاو رئافلا فروا باقل

 لخدن دقو ( نامزلا نم ىقم ام يف نار ام طقا * ةطقأ جاطَق طق اهفاكرخح نم فرخ وا لبجلا

 رم ةتيار وحن ظنأل انبيرت ةانلا ( ةنكاس ةفتخم ) اهيلع| يف تاءاج وا اًميَظق اًعيطق يا طئاطق ٍليخلا تااج
 . طش ناولؤفي اكويخإل ةّرس يآ: ظفف | ىأ رمتتلا نك دعجملا زيفيلاوأ ةادلكم تلا + .ةقرفت

 ةزئاجلاب ك كضلاو ءىقل لأ نم ةعطق هال بايمن ةعرإزبا دول فانوس ااا لجرو ٠ ةنم ةدوعجلا د دغلا

 ةطّطتو اماكعق جرو لإ او طوق ج .ةيساحلا باتكوا يل ”طق درعسو . طاطقأو طاّلغقو نوت ج هلو

 + ةارملا جرف هب يمت ةماعلاو :ليللا نرم ةعاسلاو اه ءاطتلإ | يار فتحتودامتلا ةاعد اًضبا لاو ٠ لاغ
 ردشورعشلا وم دعما نيصقلاو د دصتم ظلفتلا | اذه, نم لعبا ًامتلاو عت طق اه لاقي ناب قادت

 ج ةدعج هريصق كلا رعشلا ادا 0000 يرلا | ةلؤنم كهف و 1و 535 طق نيا ار امو ( ءاعدلا

 هنالم طاّيلإو ةغل امل لاف طاطتلا * َنوُطَطَق | ىضم ام يف يا .يضاملاب ةصنخم و :رهذدلا قع ةرودكم

 ير ع .. طكطتلا * ةّرطا ةطنلا * ىّقحل| نب تناك اذا“ يزعل . عطقنا ام يفوا نامزلا نم

 فيلا ةفاح ىلعا ةلطرطتلا#ض .كلا فيفخلا طّوأتلا تناك اذإ اذإو .يبسح يا طقو رطقو طق لاقي بح

 اطقم نمرفلا ةظيقبا ل خ عطتنم ]ل ع «طئاطقج. ميسا ا 5 ح ةياقولا نون هند يفكي قع لعق مسا

 منا طولطتملإو .ةمالقا هيلع بتاكلا ع مظع ةطقملاو نجازلا: لوم اوياعوا 1 يا ينطق لاقيف
 ناغ يا طوطقم دكا كاوعيام ينطق لاقو ضوهكلا ًالئما

 .ةلدف و د :ابااءاطنل دو طقم 5 0 3 ةعطتي ةعّطق ىنطب تألم كو دور ا

 ةولصلا كدحإو عملا ةقح نع انآلفو:ه مز وهل و نود 0 يلعتو ٠ كيفكي يا ل ا كذْمَم لاقيو |

 ىلع قيرطلاو . مزج لوقلا هس ٌنالف عطقو٠ اهلطبا لعنلا عم انك كوي امنا ع نونلا نال غئاس وهو :نونلا |

 ىلا ةزاعلا تومي نفت ازعل ططمةطا إو ةسنللا نيكل الا لعفال هل مسا هذهو .رسكلا نم هتمآلاس لع اًضرح
 يابو. هب ةبرخ طوسلا يا عيطفلااب اًنالفو. ةقشا ”هرد هللا دبع طق لاقيو ٠ اهيلع رسكلا ركن الف
 وُ ةكرلا كامو :هيلا ناحاب ةتكسا ةناسلو ٠ ةنكاي| قوي هاك طوخ للون ف كب ىنعم ىلع بصنلاب
 اًتيولقم لالفلاو نتا بلوق عطغنا اًءاَطقو اًءاطقو' | ةفوقوم ةاطلا طوق دورو هللا دبع طق بعل
 دالب ىلا دربلا دالب ىرم تجرخ اًعاطقو اعاطقوا اكرام قاطني اهب تزوجوا( ةككأاس يا)

 اًمْطَق 4 هو عّطقو ٠ عجاوروا بهاوذ عطاو 5 يهف رح ٠ 8 ةزافكو دي يمس قع لع باوصلا وهو ةرصبلا

 اطاومبخلا ليصل 0 النعم اهرجغ ةعيطقو راد ةموض ةدّدشم يه نامزلا طقب تدرا اذإو

 عطقو . تيدي عطقيل مث لا ةروس يف ةنمو ليلقتلا تدرا ناف. طق ةلئن 00 ام لوقن .رقتؤنمأ
 قنع عطنو ا ةنع عطق مث ونصن ىلا لم ضوحلا ناف . طق اذهالا يدنع ام لوقل كغ اكتم
 عطقو . يب ءيطتنل يىلافك بولا ىنعطقو .اذعاب 4 تبادل طق اذه الا تلع ام لوقل.ت زك" لكعو ةزمهابعيقلا

 هدبع ىلعديسلا كلذكو. هل اهرزفأا كال ةعظقلا . يضاملا يف«ىفتلاب صا لاح لك ىلع يو:رهدلا
 ا ا

 ردي مل ةءاَطق مظقي علقو مّن لجرلا عطقو . ةعطق | ثابثالا دعب عمو :٠ 011 ةلعفاال لوقا ْ

 اال



 ف

 يش يا 2 ا :رطنللا رست باطلا
 اجا قوفةناكتم ليغ ها ابنك اونلت

 ليلحت داري يذلا ةآودلا ةعرقلا يف عضوي نا ةييطلا
 اهتميقئروف رانلا ىلع عقرت مث هيف عقن يذلا ملا ىلا نو
 نم أم رطفيف لحي كانه نمو قيبنالا ءاضف ىلا راختلا

 | ريطقلو. 00 ءانالا ىلا د قيبنالا ةبوبنأ

 .ًاليلق ًاليلق لولا ع اه ء 1 دنع لوبلا

 | نوكي كلذ ىلعو. اًسيدحم عطقني الو السرتسم يرجتالف
 .رطتلا ةرطاخْلاو ااكبودف لااسرتسالا نيب ةلاح 4

 مريع وأ بح نم ًالدِعوا ةَلح لجرلا نِزي ناوهو
 ذاك. ةرمال او هنخا ئذلا باح ىلع يتب ام ذخايف

 |بهذي ةيطم ”هاركا ينعي) اًيئاجَتو اًبهاذ. يا ةزطاَمم

 وربغو باعحلا نم راطقلاو .( اضيا عجريو اهيلعأ
 ضيا ةرطقملاو ٠ ةرمجلا ةراطقملاو رطْتِلإو :رطقلا ريثكلا|

 . نيسوبحلا لجرا هعيصر دع ىلع قورخ اهيف ةبشخ

 اكلطملاو لوعفم مسا روطتلاو نرابضغلا متلو ْ

 ةرواعمم يأ ةروطقم ضراو ٠ نّرطتملاك نارظقلاب ا

 براظعت + عارضر لغو: عرسا كج ةورشطلاا

 | نم ةفنص وهو برطقلااب هّبشتو ةسار كّرح لجرلا |

 | تت ذلاو ؛ةرافلاو ا« ةريلللا كتقلحتلا كلذكذيم بياذلا]|

 ا عورصملاوهيغسلاو ِ ابجلإو لهاجمإو ناليغلاركذو طعمالا ْ

 اةناطر بصل( ةمار اصر بالكل نق عملا
 ةيسيردالا تيزشلا لااقو . ةكرحلا نم جيتنتال ةببودو
 اهيست ةماعلاو ران ةلعش اهناكل يللا يف هيضن ينلا شأ
 .غام دلا ضارمأ نم تال ادت نسأل جا 7

 بظل اك موغم ىف ةقتسي ال ةبحاص نال كلذب يس

 ة | ةذمالت نم.رينت-لا نب انيعاطوأ طلو و روكذملا

 هدجو ةباب هف املكف موي كك هيلا : كلور 57

 ليل برطق الا ع اننا امزاعَز هقول اًعِم كفابألا :هكيدل
 7 مانيالو هليل لك لوحي يذلا برظنلاب اهبيشتأ

 ةطنمحلا < كابح لمي كئثاش ثابن برطقلاو .ةبأأ

 + فلس ياذحل عال اتياكإ كلوا 5ع ماسي

 هنحط ةياهتو تلا

 (رصن كيل نم طقي جامصللا يفوز طقي رمكلا طقو

 هز هالك و

 نعم

 ططق

 | رجلا هوزجم نم روكذملا برطف ةظظن لجز هيلا
 نم رود لك يف ىلوالا رطشالا ةثلثلا يفاوق لعجو

 هال جيوتنم لوالا نا ريغ يناعملا فلئخم دحإو رظفا
 || اهروسكمو يناثلا هي امويضمو لوالا رطشلا يف
 |ّمضب رظطقلاو فاقلا متنب الغم رطَتل اك لانلا يف

 ىلا روكذملا لجزلا عيجج يف كلذو .اهرسكب رطِلاو
 بيرأطتلا *اومعز اهف نال دا اطراف كرورخلا
 زج . 0 ل مح ةحلفلا ابايزاا دبع
 .2 ندلا ةقلح يف لخادلا دوعلا فرب |

 ضيا ةريغد ةبذخ ىرلا بيرطقو .هناكمنم جورخملا
 ”007 اليم ركام تا اهم يم دم صن سررت

 مدعل طقستف طبخلا نع ٌبحلا غرفي تح روكلا جراخ

 غارف ىلع اهتودب هبنتف ىحرلا هجو ىلع بع*و

 تنك

7 
 هد سأع

 | نم عسللا ديدشلا سويرطقلاو سوبرطَقلا

 هدي دنلا ول هقول انةقانلإ,ن ككراقعلا

 بسنت قارعلا يف اهدخا ناعضوم لبرطقو لبرطُ
 ينحلا بطلا يلا لوق هيلو .ريخلا هيلا

 ةعيلم ةليرطُتلا اهب ينعقس

 ةادلص م اهعاا مدع ىف بذاك ىلع

 ؛ رقت بف ةرطقك نارطفلااب «الطرربسملا عوق

 ىلاك ةذئأزلا نونا تابثاب نازطقلا نم ٌُقوِخَأَم وهو

 ووو نطيشت
 عطقوه وا اًضرع وا ةمطق اق 2 دال هم

 :ةيرب قاضرع ةساز 0 الا طق 714 هللا

 لوقث ةماعلاو .الغو عفنرا ويجمع طقو المي وا

 اًلفَطَف طط ىو اهي رعفلا ظقو رتخأتو محا يا ةنع طق

 لاقيو ان اريصق ناك( مِلَد باب ن

 ضو ) ةّمحا طارذملا ططق * رصف باب نم طي "طق
 اًطاطعتا يشلاطدقإو.اهّطق اطيظتن ( بغخ نم#اعو

 طاقو ”ظاق ٌرعسو .لعاف مسا ”طاقلا * هادف



 رطق ج دحاو دن ىلع ةعطق 11 وعلا .رطنلا | 2 ٠
 لاج لثم عيجا عمج يا )رطُق عج هذهو . تا راحو 35 او نا ىدعتي الذيزوبالاقوأ|
 ةراطنتلا*رطنلا ميظعلا باححل | نم راطنلاو ( تالاجو | رظفو ٠ ( تاهسا يا ) تلصم نالف تسا تراصتو|
 ةيراطق ةيح * هاملا نم لياقلاو ءيثلا نمرطق ام | رطقو. يأ ىلع ضعب ىلا اهضعب برقا نطق لبالا|

 اممرطتي وا لخغل ١ عذج ىلا يوأتوا ةكدوس ئرشو عرار طق انالفو.عرسإو بهذ ارو ضرالا يف

 ءيثلا نمرا ادق امو طا ووبدَصم رطَلا * هنراكل ثمل ةرطق نم يردا امو . ةطاخ بوذلاو .ةديدش ةعرص

 هاملاب باذي تكس نيدلوملا ددعرطتلاو .راطق ج 10 ريعبلا رطقو .يندلاب ٌصاخوهو .هذخا يا هب رطق نمو

 ضعب ليعتيو؛ ةماوق ذخاي ىت>رانلا ىلع لي م | دعاجلا 0 نارطقلاب الطأ
 ميلقالا اهوحنو ماشا لا رل 37 ليلا | اهدا ةوف تَفْعَش دقو ينأتقلا |

 ساحتلارذعتلا و. عبرالا امتاهجاين دلاراطقإو هيف ةعقاولا |. يلاطلا لجرلا ةىنجملا رطق ا؟
 رطق تزّذِبو :ذوربلا نم تترضو هن يرتخْوابئاذلا ذخر نم القعوا ةل>نزو رطل ال

 .راطقا ج بناجمإو ةيحانلا رطقلاو . هل ام تاكا يا يبا اًريطقت هلا رطق * ةنزي لو كلذ باسح ىلع يفب ام

 يذلا مينعملا ١ "طخلا وه نيس دنيا دنع ةرئادلارظفو | اًنالفو . دوعلا يارطقلاب مرح ةبؤثو :ةرطق ةرطق ُةلاسا
 .اهركرباًرام نيبواستم نيمسق ىلا اهطيحمو ةرئانلا مسقي | ىلا اهضعب برق. لبالاو.. ورطق ىلع ءانلا هسرف لعأ|

 ليطت-ملإو ميرا رطقو طيحلا ثلث هئحاسم يفوهو | يا بلجلارطقي ضافنلا لالا يفو ٠ قسن ىلع ضعبأ
 ندب لصاولا ميقتسملا ”طخلاوه نكعملاب هيبشلاو نّعملاو | اهوباجل لبالا |و رطق مداز ينف يأ مونلا ضننا اذا |
 ٌلظلا رطقو . ل اكشالا هذه نم نيتلباقتملا نينو ازلا | ةةم طن اول يبطل طق حيبللأ
 سارو سايفلا سار تيب عقاولا ٌيعاعشلا طفلا وه | ةيشلاو. ةرطق ةرطق هل اسا ا رطقإو  قيبدالاو ةعرقلاابأ|
 دع رت ةغللا:نتميف انل بابك ط حلا رطقو .ٌلظلا | يا ورطق ىلع هال يأ ةرطقاف ةنعطو .رطقي نا ناح
 هلال ىم احب“ و نوفل يام ”ءاككا اذه اهباتك | و ترطتلو .اه را ىنعمب لبالاو ٠ هبنأجو 4 ِهَقش

 دوعلا طلو اًضيارطنلاو. شيف اداناوربا دابز عم[ | ع نالفو. ةرطق ةرطق لاس ةللإو .رطقلاب تر ْ

 سيقلا هرما لوق ةنمو“ :هب رعت د يذلا |عذجلإو: . ولع نم وسفنب ىر ديزو 927 ةغل لاتقل

 رطل شنو مازنحلا رو : ماغلا بوصو مادملا نك |. ورطق يلع ةاقلا نالغبو فلخت لجرلاب
 صلاة ىو ا لاعمال ارا رورال ا. كة ياا اههراطقا للياقت ارطاقنوأ

 ةفئزلاب نابع برطق) ىييذلو بَطتلا رطل اًرارطقا تيل ةطقإو.؟ لالا الطبق ل د1 وهو
 تاي ءرطق بئاجنو ٠ سايق ريغىلع هيلا ةيوسما ةيرطق 3 1 تلاع 6 ةقانلاو. دمك فج ذاب يلا
 ناّرطنلإو نار ظل * سابنلا ىلع اًضيا.هيلا ةنويستم | .كاطقأ ىتمهااراريطقا سينا ئاظقإ الإ 200

 زرالاو ليبألا رجتت نم حاوي فهد ل ايس دارا تا اشف تقل وا ترذن ةقانلإو . بضغ لجرااو
 دنعو. ةطقنلا يل رطقلا قا ةككا ةرطتلا «اهوحنو رطاقلا * ةناَرطَق مار ةرطقتسإو .اهسارب تفعشو اهبن ذب
 .تارطق جوادمز 11 ني كلا يفرظفي دام اود + ءابظالا | هل اوبرطقي : لاني ال ريعبو :تديوخالا ّرمدو لءاف مسأ ْ

 + ةرطق ةنم ينطعأ ابي هاربا ةفانلاةرطألاو | يذلا ا ةاّبظالا دنع رطاقلاو .رطقي رغمص لكوأ
 «ثابنةارْطل طق وكلا باححلا نءروُطَتلا عيجر اطيل #3 ءاىدلا ريطنت دنع قيبنالا نم رطقيإ|

 ادفرحد ارا“



 00 لا ل1 عنلا عم كرلا بل
 نوكت ام ةاحنل | دعو . لعاف مس ١ يقتتلاو . ةهار 2 0

 مسا ىضتنملاو ( لماعلا وهو ) بارعإلل ةحئاص ةللكلا هب
 ظنللا ا ال يذلا 7 نييلوصالا دنعو . لوعنم

 5, لب 4 2 دو 3 نوكيالو

 رمالا هلا وعدي ام وه تدّينايبلا دنعل احلا ىقتتمو
 ' 16 ديكاتل اك عقاولا |

 طاق يفر 3

 نبب ام ىوز اًبْوطُقو اًبطَق بطقي لجرلا بَل
 ةجزم بارشلاو . ةعمجو ةعطق اَبْطَق <يشلاو .كو هينيع
 قلارلإو . الم ةنالإو. ةيضغا انلفو .باطنلا ممالاو

 . امنيب عمجو ىنث مث ىرخالا يف هيتورع ىدحا لخدأ|
 زجارلا لاق .ىقا.-|| وهف اهنثي ل نافأ

 ىلا دق هدعاس ٌلقوحو

 لس نا امعنو ابطق لوقب
 . ةنه قدننا ام قر يأ بوتلا بطق لييقلا اذه نمو

 . بطَق ىنعمب لجرلا بطق * اوعمتجا روقلا 0
 .اوعمتجا ا -ةجزم ةبطقإو بارشلا ب |

 د ا 5
0 

 | بطوقو . توفي نا لبق ةكرداف كلسم برقا نم هيلا

 |١ * ةمالك متي ىتح لبي لو ةقبس يا مالكلا هي هيلع
 بطاقلا

 فلا سالأو ٠ ا

 فسعا يا يثملا هي هيلع بطوق نولوقيو

 .بطاقلا ثّتّوم ةبطاقلا# دسالاو لعاف مسأ ب
 بطق نم ٌرَدَصم يف ليق .اًعيمح يا ةبطاق موقلا 2

 ليعتستالو. عووجملا يأ بواصقملا ىنعمب نوكيف. 0 اذا

 ايلقمو : بصنلا ةمزالم اهمال اضكر تيتا لفم ال اح الأ
 0 اكسانلا ةبطاق لاقيالف . ةَقاكو اًرط اوءاج
 | هلوق يف يريرحلا ” طخ اذطو .ةءاوملا ةفاكو كد

 مي 0  كاكلا | اا |و ةيعارملا هتماقم نم

 كالا ا

 علا هاويشم ١ نكلو

 نيب ريغ بلعتلا * ملا نم طش + ةلئسا 1

 اا

 بيلا عيمتو جازم 00 *

 |يذلا 0 ةلكلا ةفلخا د : نيدقرفلاو يدجلا

 نالفينب بادق نالف ل اني. مرمأ ٍدياعرو دب |

 هولا كولي اني بزر قدم ب كاطع نسيم
 هو ةكألب يلرمالا كلذ باعقوه لاقي .ةرادمو

 انلتقلاو ضيا 0 ةيطقو بولعتو باطقا جا“ طظنللا ةرورض نم نو

 نم لئنسالا نيطلا ْ 0 ع بطفلاعأ

 نيسدنجلا ددعبطنا .ةااو.ىلعالا قبلا اهيعرودي ىرلا

 اييلفا ديكو !اشل الع ةكررتم ورك لع ةعبات ةظنن
 ىلاعت هللارظن عضوم وه رد>إو لجر نع ةرابع كواسلا

 ةلطقاو اكل تلا 1 لك ةيس)لاعلا يف 4

 بّطُلإو .وطسو يف عوضوملا دتولا ود بالرطسالا يف
 ءيثلا ذخا بطَقلإو .مقالتلاوه نويفرصلا دنع ٍظعالا |
 ,نزو ريغب افازج ءيثلا كلاذ بسح ىلع يتب ام ذخا من
 ةنع ئه دقو .اًبطَق هنخا لاقي: لؤالاب هيفربتعي
 لبح ةنم عتصي ثابن ىبطتلا *ثابن ٌنابطقلا * عرشلا

 ةبطقلا#نابطنلا ريو هو رابكلا نم ٌريخ وهو ”موربم
 0 ١ جرلا ةديدحل بطنلا

 5 رالا روم فرط د ازيا .بطُق ج

 ية 38 ةيطنلا 000 .نابطف رونخللو

 ٌيدسالا صربالا نب د, 2 2 مزعل دالإ

 ةركذلاف تاييطفل اف ثبو#م هلها نم رفقا

 اهنَجو تاع[ قلطان ةبيطنلا دار
 اهلا ةبوشنم اط ةرواجلا ةنكمالا داراوا. رابلعالا اذه
 سالو هجولا جحلاكلا «ييع كب 5 يوازلا والا ا

 لالا نبلو جوزوملا كارلا نم 000 3” هّجسوجعل

 ا|ناضلإو ةزمملا نيل ةبيطتلا * اهنيب عيج اذا مغلاو
 يأ مهبيطتب أو ١ 31 جاو ٠ -- 5 نبل 9 0 اذ |

 ىننأ راجتا لق اي ا طق

 5 اًروُطُمو ارق راقي عمدلاو 5
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 ىضق

 لوق ةنمو ا يا ةدبد ميرخلا ىضق كل ذكو . اهنم

 ةرعر ابك

483 0 5-7 
 رع ىوذ نيد يذ لك ىضق

 ابهرغ ىنعم لوطمم ةزعو
 غرف يا كؤاضت يضقو .اهادا ةولصلاو كا ىضقو

 .هذننا دعلا قققو . ءاضول اديحويلغ ىضقوي كل
 انيضق ب د هل نعم ادا 002

 نم غلب يا بجتلا 4 ةنم ىضقو .رمالا كلذ هيلا

 يو ٠ هنح بجعل | و ليقو ٠ هدعب ع الف ُهاصقا|

 يعمحالا لاق بجمل ١ ةنم يضقاال رطوقو حابصملا

 ضع ةلح بمجتل | ةيفؤت نكمال ياام الا ليس ف ١

 ةرمإو . ٌءاضق 0 ءاضقو ةيضنل هرطو ىضق * رمالا
 ايانم مهيب اىضقو .اًيضاق ةلندج انألف ناطلسلاو . ةاضمأ

 ةعنار يا ةاضاتم ماحلا ىلا هاضاقو . اهوذفنا يا

 ةلصاو .ّيضقنا يزابلإو . مرصنإو ينفاًيضقن هيلا ىضقنو
 نهادحا 5 تاذاضلا ترثكحا الق . ضعت

 اًيضاتن يضاقلا ىلا ايضاقئو يلب( هس
 . ةيلظو هم ةضنق_نيدلابو,نبذلا هاضاننإ (ن

 | رعاشلا لوق ةنمو .رمرصنإو ينف ةاضقنا هيلا ىظقنأو
 اهلهاو نونسلا كلات تضقنا مث

 مالحا مغاكو اهناكف

 ةرمالاو .1ةنضر ةيلظو هدد ماضنا طب 15 ىضتقإو

 هامل اذرك لاخلا ىفتقإو .كيلع 0 بوجولا

 الط ل ١ نيدلا ”نالف ىضقةسإو .ةيجوتساو

 نيب * اًيضاق رّيَص لوهجلا ىلع نالف يضفتسإو . ةيضفي نا
 يواع دلا لصفي 5 يعرشلا ماجن او لعاف مسأ يي يضاقلا

 .ةاضق 8 لطاهلا نم حلا ندي نيمو امم م هو ماصخالا نب

 م و. َء ءاضنلا ف فئرصتألا وهو ميدو ِر ةاضقلا يضاقو

 ا ىضاق نس ٠ لهجا وه كد ٍقو٠ لتاق يا ٍضاق

 طاش لعلبجاط لاقي زتفلبر يف ناكايصات ل
 بست 4 مك نيمصفملا 2 هيلا رضع ناك ةلجدأ

 ضفنمف هب 0 اهمتذ اضقانم رخآلار ضحي مث هئاعدا

 يضق

 * للملا هب برضف .هفالخي هل خو لوالا ةيكح
 نوحي امي لبالإ ندم ايبا يضانلا كفك ةيخاتلا
 *اضنلا *ةقدصلا ةضيرفو ةيدلايف (ًالوبقميا ) اًرئاجأ
 لمعتساو جابصملا يف ل |: .ةيضقأ جةكدالإو محار صقبو
 دودحلا اهنقو جراخ لعنت يقل | ةدابعلا يف ةاضنلا ةاملعلا
 ىهو ل اق . دودحلا تقولا يف تّأعُف اذا هادالإو اعرش

 نيب زييتال حالطصا ةكل ٌيوقللا عضولل ”فلاخ

 بجاولا لج نابثالا نيلوصالا دنع ها ضنلاو . نيتقولا | بيب
 نعردضي ريزلم ا ىه دع ةادالا ةاباقيو

 يفو . ركحلا ةغل ةاضتلا تافيرعنلا ف , ةهاعرتنالو

 ناععا يف لالا لكلا محلا نع ةرابع حالطصالا
 ا يلا طوول فرامل
 لغم ميلست ةاضنلا ءابقنلا جالطصا يفو . دبالا ىلا لزالا

 نكي ل رما مازلا ريغلا ىلع هاضفلإو . ببسلاب بجإولا

 تيناث ىه ام راهط] ره ةدوصتما ف داضتلإ ... ةلينقر اميل
 نا رّدقلاو ءاضنلا نيب قرفلا يف مضسب لاقو . ىمتا
 ملاعلا يف تادوجوملا عيمج دوجو نع ةرابع هاضنلا

 5 ةرابعر دنلإو . . عادبالا ليبس ىلع ةلوجمو ةعبدجم يبنعلا ٠

 * داو دعب اذحاو 1 ”يجراخملا اددوجو ع

 . ةبلصلا ليقو ةيكحملا 2 او.ةغل ايلل لاعف ةاضقلا |

 مك ءاضنلا يف ةغل ىضقلا *ّرم كر دصم ةاضفلاو
 تن نشيل د12 ٠ ضنا ب ب اير رهغعلاو

 . لبسلا يف
 ملل قالحت ةعقو هيف ا ةضقو ٠ تاضقو
 ركب نيب
 ىلع ةقبقر هل ٍضاق عج ةاضنلا * ض ض, قا

 يفق لجرو.٠ توملا ةيففلا ٍِ دأوي ؛ نيح ّيصلا ا

 صَل * ةموكحلإو نيدلا يف نوكي ءاضقلا عرس ي

 ىضق ج ةفوذحلا 1 نع 0 ةكقلاو

 2 فرتككوو همنا بي ةضئازو . كنور

 كلو نييتطنملا دنع ةضصلاو ىضَق نم ساو ا

 ةاضتقالا *بذاكو أ هيف قداص هنا هلئاقل لاقي نا حي
 عنملا 2 لعنلا كلط حالطصالا قو . ضضتقا ردصم| ب

 |ىا.بدنلا وهو هنودب وا . باجالا وهو كرتلا نع

 ا



 مو كدصم مضتلا 3 مضاضق َج ٌلقيو اهرم ( نجي اهني ب هلا ليسي راغص ”ماكأ يف وأ ٌناَنضفو ناَتضِقو

 لكالاب ملبن ةعبشلا كسا مختل اب مضت غلي لخلل راجي ك0 نكامأ و ١ ضرالا نع نأمطم يف
 | لو تقفل بة هلكت دي ةياغلا يا للا ف ارطاب ل ةعطق جاف 00 ةّكضْلاو 50

 هيثلا لكأ مضفل ابو بطرلا ءيشلا لكأ مضخحلاب دارللا نافضقو فاضق ج فيغلا فْيضتلا * هيظعم نم
 لأ ] اعتاب لصق هلوزسلاو ةحارلا ن ل سبابلا| دسالاو . اهرسك دنع تناص ماظعلا تضفضق

 اوال مرتع ] اجرلاَو 'قانتسالا نت ميقتلاو : ةمشللاو | ضِقاّضقلا * قذت هيفلا ضقضقت * اهرك ةتسيرف
 ةيضقلا + ةفيشلاو د مضنلا عجو ردصم م فتلاو ٠ مهلا ضحلا نم دوش و | ما هلأ ناكعا ضانضتلا + انسانا
 | فيسلاو ماستلا مه فَتلا «ةيضقتقذ ام 3 املا | ساقعت يلا () اذيو“ دما ضر نع ىوتتبا انو
 || اتإو ةاغيبلا و 2 .ملاو َدحلا ردكتملا قي 1 رجارلا لاق .ةيسيرف ضغضتي تأ

 يصحو عطنلاو ناك مدا ٌياوا هيلع 6-2 ضيبالا ٍضاخفن يح نم تّواج

 0 كش و 2 5 ةطويخ 5 0 هلبغ 0 ملسإو |

 تامل نم ذا لات. ع اذ 3 د
 دالب هذه نا لاقف ةكب ل ع نبا ىلع "يارعا مدقو فارظاب ردك ا ةلكأ امضق ةمضني ءيشلا متق

 ا دالبال سس دالب يا ا دالتب تسلا و مضقم ةراعتسالا ىلع ل اقيذ 07 ا دل معن ناس |

 سلاما ءيشلا لكأ مضق اوا اهضضع 0 هذي تيضقأ
 مل

 0-0 آو متم دلب ىوريو' 0

 | ءاضتوإ [بضق يضقي امهلعو نيمصخملا نيب ىَضق تيسيطلا يا لوقف هيلَعْو

 1 لا لو رجح دك / ةيضقو يداعالا دي داو روجلا م 90

 الدحلا - يا رماكحإي زاوهالا 8 مخق ةنود

 يق و ل نومضقي ماخيغو منح ةّدْشل يداعالا نا يا ظ

 بن غباولا عنصوا دواد ا دالب نم ةدلإ ؛ وزاومالا 3 مضقي اي قوت ديدهإو

 ىأ 0 دواد 0 0 ناعرد اههلعو : 9 00 3 اةغل برض باب نم مضفي م فقو .سراف ٍ

 2 5 0 اهاضق ا اك كَ 0 ر امر 0 نأ 0

 اينالتبا لك راغ ,ينب البف | موقلا مضقإو . مضتلا اهنلع ةبادل|و .هييمل فتفق ٌرعبلا
 ةوةيغ 0 لاقي ان انكو . ثام يا 0 ىضق 2 1 يل 0 اويضتتسإو أ ْ
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 :ء 5

 - د ع
 نارهظالاو لوقا.ملك :رجم هئارجا ص عفرلاو <ىثلاو . ةبقث اضق ةفقي بغلإو ليلا ى ضف |

 |و*اج يا لاحا ىلع لك اناف أت اذا بضنلا| ىا | دنقل اكانسباب هيف ىتلا قيوسلاو .ةعلق نتولاو:ةقدأ|
 ثدصم ضّضنلا * هيف ردصال عقومالو تيعيدجم | كلذكو عل عطق ةناك ثوصقل عمس اضرضَق عسنلاو: 0

 لل و . شارفلا و داي ئارتلا و نصشلل رق فنتقت امو ناكملإو ماعطلا ضقو . اهرشن ليخما مهيلع ضقو .زتولا
 موش و موقلا ءاجو . بارت وا ىصح هيف 1 صضضق | . ضضتلا هيف راص ( ملع باب نم ) اًضضق ضن
 * ضضق هيف يا ضضق ٌناكمو.٠ معيمج يا مهضيضقو | ىصح هسارضا نيب ةنم عقوو ةلكا ماعطلا نم ٌنالفو

 نو . دعب ىوحنت ل ملا ةنفخحلا ةرومسملا عردلا ة[ضقلا| ضضتلا نم اهباصا اضَق بارتل ا, ةعضبلاو .بارتوا
 اجلا سانلا نمو ٠ نيعبرالا ىلا نيثالثلا نيب ام لبالا | قيوسلا نالفو ةعضبلاو ناكلإو ماعطلا ضقا * ”يثأ

 ِّرملا ةضّقلا + ةاضق ةعاج ل اقي.نانسالاو نادبالا يف رومالا قادم عبتن لجرلاو . لكلا يف ّضق ىنعمب اضاضقا

 ميلا ةيقبو ىصحلا نم تتفت امو ضاضنلا كل ٠ بّرتلو نذخ عهنملاو هما ىلا تفسإو عماطللاوأ
 يف ةغلو ةريغصلا ةيضلاو. لزغلا نم,ةزيغصلا يكاد ابرتتم انشخ ةاعج عجتملا هياعو نالف مهتم هلإوأ

 نا طخ تاخ ظرإو ةيراجلاةراذع ةضئلاو. دضؤلا | اضضنت يقالشلا ضعت ءاضصت هلا يلا ”رالفو
 سنجلإو عفترم 0 ةضفخنم | ةيناثلا داضلا اولدباف ايضقن ىضقن ايلات عقيل ىوهأ

 ن. مسا اًضيا ةضنلإو . لكلا يف يو .راغصاا ىصحلإو | .نظلا نم ىظت اول اق اك ل اذمالا عامتجالآل اقئنسا هلي

 ركب تيب ةعقو هيف ناك عضومو ةيراجلا ضاضنقا | لمنت (ّضفلا نم يا ) ةنمولمعتسي لو ٌيرهوجلا لاقأ
 + فيلات, ةضلا ل اقيو تتيعل اه ةضتلاو بلغتوا رادجنإو .رسكتا اضاضقنا "ثلا شتا الدبل الإ

 مونلا ءاجو . يضم اذا عسنلا وطب ضيرختلا| .رّومتو راهنا ليق طقس ناف دعب طقسي لو عّدصتأ|

 ؟ ( ّضفلا عجار ار ) مععيمج يأ م ,ضيضقبو تل | ليخما مهيلع انضضق لاقي. ثرشتنا موقلا ىلع لوخإو ْ

 عطنفت ءيثلا عضفل »© هرهق | ةعضتي ةعضق عقيل هناريط ُْ ىوه رعاطلا ٌيضقنأو ٠ و١ ماع تّضناف

 * دعب ةنع عضقنإو ٠ عما حلا حلا قّرفتو كاسل حا رةعرس ةاوطا نأ طقسوا|

 طئاخلا لصا 5-3 تحت امو قيقدلا رابغ عاضقلا ٠ .اهت راكب يا اهتضق ل ازا يا اهعرتفا ةيراحلا ّضتقإو |
 ةيلك كةءاضنلا 2# هيف عيطقلو ناسنالا نب نطب ْ عقم ةدعبو خولبلا لبق ضاضتقالا نع حابصملا يف لاق

 دبنلاو طئاحلا لصانم تّدحتب امو قيقدلا رأبغو ء ءاملا | ضاضتفالا ىعمب اهرستبإو اهرضنخإو او اهركتبا امإوأ

 برع نم وبا روح نب كلام نيروزنع قل و ااًماضيقا رادجلا ضاقنإو. غولبلا لبق اه ةصنخم ةئلفلافأأ |

 3 هربق يا ةعضق نموا هموق نع م هءاضت دال | 2 ةعضبلاو ناكلاو ماعطلا ضقتسإو ٠ ضنا وعم

 # هيف عيطقلو ناسنالا نطب يف عجوو ٌردصع عّضتلا | + اينخ ةدجو ةعجش 1ع * ةرالفو٠ ّنضق ىنعب اًضاضقتسا|

 روكذملا عجولل 0 ضقتلا اننا »< ةَضق ا ةضعب بكري ردع ضاضقلا |
 ةمرطا ةدسملا ةقانلا معضتلاو .ئملا شلام ءامنلا ...٠ مق موقلا اجو نص هيف يا ٌضضَق ناكمو .ردصمأ

 2 فحخن اتضِقو افضقو كاش سومو | يا مضيضقو اًبضو داضلا نو امرك فاقلا نب

 ىأ ٌرئاط ةئضَلا + قاقرلا ةراجلا فضقلا + ُفْيِضَت يا رابكلا ضيضفلإو راغصلا ىصحلا ٌضنلا وا معي

 لوطتو بدودمتو ظلغت ضرالا:نم ةعظقو ةاظقلا | ئضافلا نعم ْضقلا ىا ريغصلاو سيبكلاب |1815 |
 فاضقو فضق ج دحإو رح اهناك ةيكإو ًاليلق | ردصملا ةّين ىلع بصنل اف . ضوضقملا ىنعب ضيضفل

 رق 1

 اذ



 0 ل

 .اباضقم تراص ضرالا تبضقإو . اهعاعش دما س مشل |و

 | بضقنإو . اهعاعش ّدتما سيشلإو ٠ عطقل بضفلو
 قنفلا ناليغ لاق لقتنا هناكم نم بكو إو ٠ عطقنا

 ةمرلاب يوب اكليل

 رقيرفح رثا يف ثببكوك ةناك
 هلع كالا ذبل قدك

 نا لبق اهبكر ةقانلاو . ةعطق ةيضتقإو

 ج عاّطنلا فيسلإو لعاف مسا بضاقلا + ةلجترا
 اا كؤضتلا يقل بوقا عطقءامأ ةناطقلا + بظإرو
 راطصم كدضتا] اج لمعلا كابن اها: ع لمة اماع

 نم تعطف امو اهناصغا تطسو تل اط ٍةرجش لكو
 يسفلا 4 ةئنم ع 0 تقل ئسفلاو ا ماهسلل ناصغالا
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 ١ ا بيضق ىنرم فهلا وه لاقي هب لثملا

 هب دف[ 1 لاقتنالا هاغلبلا دنعو . بضتقا ردصم

 ديح دعب كل وةك تبسانم ربغ نم دويهتملا ىلإ. م الكل

 غل |ةارعشلا دنعو.٠ .انكو اذكتلعق دقف دعب اما هللا

 ا ايدول صخر يخنم لزغلا دعب جيدملا ىلع

 يموسرطلا | قيد نب ديم 2 يبنتملا

 اطيأد كبل اهيع هاب

 اسي ةليحلا اهعنجو ابيت
 اهدنع يءاد د تدل

 اسونيل اج تافص يلع ثناه

 انيحمروغنلل ٌقيَرْز ىقبا
 اف. نسل با عنا

 عيل اضيا اهسنل ]ورد لقملا باصقملاو ب بَصنملاو أو ةروس يفو .اهعضوم املا كاستل
 بعالاو .اريثكةبضقلا تربت باضْعم ضرإو . عاطقلا تيس. ةبط رلا ينعي. أنفو اًبنعو اح اهيف انتبناف ريوكذلا

 ظل ع ةنست ن |لبقٌالعف ككاو نكوعفم مبا * ىرخأ دعب ل ل > ابنال ةعطق يا ُهبَصَق ردصمع

 عيدبلا لها دنع بَتمْلاو :لكبرم ياا هطصتقم مالكو | جبس هنا لع عين نم حدقو بيضنلا ل
 ك1 [رتشا نيكللا نيب نوكي ناؤهو .قاتنكالا نمانجلا /هيضَق جاضغبضتمملا ةاليلا نم لكأ ايو تاضق

 حو ًالاوه ل ضاق ت كلام ٍضقأ اف وة ىنعملاو ظيللا تياعللا ف ةخلاو علا نمو بالا نم ةعطقلا هيلا

 طيسب مسا للسان ويك ايمو عبق 'فيسلاوةنل ايلاف ثباَضتلا < قوتلاو لاح .رلا نم

 1 ربل ا ]هس يدعو لكلا اة عاطنلا تياللإ لكلا رع عاطقلا

 0 وطنن وغا ديرد | مل ةقانلا بييغتلا + اهقلغ بعسورارمإلل عاطق

 ول

 نييك 0

 2 ةن

 هبلا ئرعي ول 000
 وخل | حو . نابضقو نابضق 8 عوطقملا ها ضر
 بميضق نم تآوغ سوقلاو فويسلا يره: فيطللاو

 6 ليعف عاطقلا بفيسلاو تا 57

 هيلع اًحارص يقابلا لعجو ناك ة بض ينب نم لجر بيضقو ٠ بضق َّح لعاف

 برض وهو طنن اهدحأ ن نيءزج ىلا هيوطفن لع ةناف لاقي لنملا هير اسف رمال عزجيال دئادشلا ىلعا 00

 مسا وهو هيو رخالاو باها الأ ع ناهدالا فحضر | نيرعل اب 31 ضيا بيضقو .بيضق ند ربصا وه

1 

 هيسأ فد هلل ةقرحا

 دع تمشنملام. كيلا ىلع برعلا ةآسن هب خرصل رشحوصا

 لاعتسالا بسحب ةنزورعشلا روح نمر ب ضورعلا لها
 نلعتنم ثالعاف ( ةرئادلا يف لصالا بسحال يا)

 رعاشلا لوق ةنمو . نانّرم

 امكحتو "ىلع له.

 | ةردب اهيف عضو دق اهيحاص كراك لع ةّرصوق ىراشأ

 | .بيضق اهذخادقو الأ اهب نطني ملف امعلفغ مث لام

 ىلا دق ناكو . اهغم ةردبلا جرختسإو ةنم اهدرتسإو ةفحض
 بيضق ذخاف ةردبلا ةتلاف نا ةسفن لقيا ةعم نكسب
 برضف .ةردبلا ىلع ان انه هب فن ' لتقو نيكسلا كلذ

.3 _ 

 رح نم تقشعن أ
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 وصق

 ةرالفو  عجا ةلكآ ماعطاإو .ةعطق *يثلإو .”هعرصأ

 *«ليصفلا ةباصا ليضنلإو ٠ لكاف ادي دش ماعطلا ضع
 ليتل ليّصقلا + ليصق ىنعب ليصفلا لمضتتا

 . دسالا اًضيا ليضِنلاو ٠ ديدشلا لجرلا ليصفلاو

 ةينبلا * ةنم توق نالصنلا يف عتيد لمضفلإو
 ا دا ضنا ذم ان شن هانم يا ليصل

 ليصتملا «ىؤغو 1[1) نم ةيابصلاو ارضا 00
 ءاعرلا نم اضعلا دي دشلاو دسالا|

 لخادت انيضنلا عصتصتلا

 2 قو راو اًوصقو ا 7 نال يَ

 ىهنم | اههذا فرط عطق اصف 0 ةاشلا اصقو .٠ صاقوهفأ
 ىّصقو. اهاصق ىنعمب ةيصقن ةاغلإو ةقانلا ىصق * ًاليلقأ

 /ابيصاقا نم نحا ليقود ل انباا ]ظنك
 ل اعفا نم ةتوصقف يفاصاقو .٠ 5 ةاصاقم ماصاقو ا

 . هدعبا ةاضقا ”ءاصقإو . ةيمب ىصقا تنك يا ةبلاغلا|
 اضق طنخ الهو (ىونلا قرح ةيصقلا نا ك1
 ايصقن ةلكسملا يف ىصقلو .هاصقا غلب ءيشلإو .ركسعلا|
 3 لعاف 5 هيلا + ةياغلا ِ 3 مقتنا 2 0

 ذنب 25 ردصم ص * ةمره يا ةيصاق ”ةيعنوأ

 بسنلإو اهنم ليلق مّطقُي ناب ةاشلاو ةقانلا نذا فرطأ|
 لاق . يع دعابت يا اصقلا ينطحو . ةيحانلاو ديعبلا|

 ّيدسالا مزاح يبا نب رشب

 انور ردلواارعَللا انوطاخ

 ةارسلا عمتس 0 نير

 انلوح مو انع اودعابت يا اصقلا انوطاح يحال لاقأ
 اصقلاو .انم !وندي نا نا لاول ماشا ناكانزأ
 ةكّرصتلا * رادلا هيف ةاضصقلاو اًضيا
 ثينأت اًيصْقلاو ىوصقلا* ٌاليلق اهنذا فرط عطق يلا
 شو ىلوالاو . اًيصقلاو ىوصقلا ةيحانلا ل اقي .ىصقالا
 ايدك نمابقلا فو ةيناثلاو .ةيلاعلا هلا لها ةغل لصالا

 /قودلاو الا نم

 بضق

 *يداولا فرطو ةديعبلا ةياغلا اضيا اهو. ذيلها ةغل

 .ةاصنا 2 فحل يصنلا »+ نذالا ىلعاي 1 ةىصتلا

| 

 ةيسنلاو :٠ نيإسملا يرد عتتو بالك ب ' يصقو

 ةيركلا ةقانلإو ٌيصقلا ثنوم ةيصقلا + يوصف هيلا

 * اياصق جّدض لذرلاو لاعتسالا نع ةدعبملا ةببجلا
 ةدايزلا بانطا عإونا نم يناعملا لها دنع ةاصقتسالا

 هضرإوع عيمجي ةيصتتسيف ىنعم ملكنملا لوانتي ناوهو
 ثيحي ةيتاذلا هفاصوا عيمج يصتتسي نا دعب همزإولو
 لاهم ن. ىضصقألاو .ال ام هيف هدعب ةلوانتي نإ. كرتيال
 ىصتإو .هاوصت ىثالإو ًاليلق هنذا فرط عطق يذلا
 نيّيفرصلا دنع ىصقالا عيجلاو ٠ صاقا ج هدعبا ناككلا

 نافرح هعج فلا دعب نالت وهو: عوربجلا

 ةكاسالاب اهطسوا فرحا ةثلث وا َرهاردك ناكّرشم
 روسم يذاحي سدكللا تيب ىصقالا دجتملاو "ياست

 .دج# دارو يت نكيرل هنال كلذ هل لبق لياؤيف

 .ًاليلق هنذا فرط عله ىصتمو ”يصقمو وصلم لجو

 اكلل ذك" داضتمو ةوصقم 1

 اهالصنم ٌكطصا اذا ةيكرلا توص ةياكح ْضِق
 تفاهتو (نفعو. ثدنف ًاَضَق أَض قي ةاقسلا يفق

 ليوا كامو ابكت طلت تّربحا نيعلاو
 ايدحوا .كّنبتف ضرالا يف ةنفد لاط وا طق ياخ

 ضنا #١ لكا قم نالفو 0 ا اعد 1

 اوسختسا ٌموجّوزي نا نالف ناو ايضقنو فيس ةةنغقا
 ددوضق داس ل اقي .اضقلا وذ فكك ةضقلا * ةبسح
 ايلا وول كتل ةانطتلا عمت ةيرقو
 رعاشلا لاق .راعاإو

 ةأضقب سيلو ىلس ينريعت
 امراد تعرفت ىلس نم تنكولو

 مراد ينب نم يح ىلسو
 ا ابرض اًنالفو . ةعطق أبضق ةيضنب ةبضق ْ

 ملم اةيضق < قفارت 0 لبق ابكر ةقانلاو | يف

 . عيبرلا رمايا ةناصغا عطق رمز ككاو .ريثكتلاو ةغل ابملل

_- 
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 000000 وينتقل اال ينل ىلا حالا !انيَرَع ةيبجاال دبزد نياق اه تعلو الل ماما
 ناّيزلا لغم ماعطلا يف لّصلاو ٌيرهوجملا يفو .ةلاصتلا | داكىتح ىّولت يا صقارلا فّصقن لوقث ةئماعلاو

 ةلصتلا *« لّصقلا نم تّكبر 1 و تآبرغ دق زجارلا لاقو فصتناو .اومحازتو طوختجا موقلا فداقلو . فصقني

 ةلصقلاو |١ةوخر يا لصق: هر لّدصقلا ةدحاوو ةّرملا | كرت نالف نع موقلإو. عفدنأ ليداو.؛ ردكنا هيث لا

 ةكقيملإو ةيشاملا ةعاجو عررلا سرم ةلصقنملا ةنئاطلا | :ثْيَص يلا ةنفضاقت دعزو لعاق منا ففصاقلا *|وثرمو
 ةلضقلاو . نيعبرالا ىلا ةرشعلا نم وا لبالا نم ةءاجلإو | * ةيخشل | ةآرملا فاصقلا * ةدي دنش يا فصاق "يرو
 لإ لدا ليسا < لبالا نم. ةنرضلا.ةلصتلاو | رانكتإلا 0 نكي طاع اكسل

1 
 الج ا ها يس باودلا فلما رضخا رجا ىف خرتسا عاج اذا نم نطبلا فصقلاو هلا نأ

 لبق عرزلا يف 5 ةابننلاو « قص زاودحا» هل اصقنا ةعرساوا| نمو. ةجردلا ةاقرم د لوك 0

 ضيرعلا ريصتلا ةليصقلا 5 زاج ا ٍِ هكاردا لطمر 0 ةعطقو ىطر قرو مههحازتو مهفادت موقلا

 فيس «رنبكلا لاجرلا نم رجثالاو سال او لبالا نم رتو ةرمجك ن اًنصقو فصق جد هيظعم نه فصقنت

 برد ديدح يأ لصتم ناسأو. عاطق يل صفي ميشهو ردصم فيصتلا 2 ةنضّلا كا ١ نارمتو

 0 كولا ةايلو وبك متعب ةمضتم ديصق دو زبد | فأل ا+ نيقمرادعطتلا انقز لحفل تيرصورجلا|
 اتي لو ينمي هاج ثيح نم عجر الف مصقو .نيب ةقاعلا ننهي ادعس دق كلوكلا للا

 5 ليق هللا ةممق :اعدلا بس موقو ٠ دصق كيج تفصاقم ج ةهازنلل بي لزنم
 اعوااتم مصقنإو مصقل © ةّتوم و :لدقو -كلذإو ةثاقا ةلبصقك عمجا ةلكا ماعلا لفصق

 ؛ماصقأ ج عنارملا لصإو ةرسكلاوردصم مصَقلا + مصق | . ةعبتل ةرثا صخصف) * ماعد ورجلاب صقصق

 نتلءانم يف بصعلاو مرخما عاتجا ضورعلا يف صتلاو | ىا ظيلغ صقاصق دسا وا ٌلجر * ةظنفح ةالكو|

 رعاشلا لوقكر رفاولا ري نم تببلا لوا يف عقاولا ايبا ةيحو تاصقاصقو صقاصق جد

 رغب اوتاو وق شحافت نكلواددسانل اولاق ام | دساوا لجر * ٌيوق ثيظع صِقاصُق لوجو . ةثيبخ
 مصقلاو: راسكتالا عيرسلا مصقلاو» عئارملا لصا مصِقلاو رعشلا كيم صقصتلا +ريصت ول ظيلغ يا صاقصت

 اس ممل والا صلو هاقلي ام لك طحي نم | ىل . اهيل ا كوم لجو كرلقلاو و اكنعلا ىف

 ةروسكملا زعملاو مصقالا ثنوم هامصقلا*دارجلا ضيبو| ريصقوا ظيلغ يا ةصقصق دسا وا لجرد* ريصقأ|

 ةيلخ»م ةمصقلاو . ةاقرملاو ةّرللا ةمصتلا * جراخلا نرفلا ليِِعَت كاذو لصاق وهف ةعطف الص ةلصقي ةلصق
 * كاوس ةمصق نعولو |ونغتسا ثيدحلا يفو .ةرسكلا | اب ٍلعوةبادلإو .اهبرض ةقنعو . ايساد ةطنأو ؟لوطفمرا

 نطنلا قينع ( مصقلا يدنفا مصاع ةجرت يفو ) مصل ٠ لصق ةعو اطمءلصتقإو لصتناو لصقن*ليصقلا الع |
 ةءاج وا اضغلا تبنت ةلمر ةمّيصَتلا * هرجت ىينعوا| . وباع ضبق الالخصقا ب ل ًاضقإو : ةعطق ةلصةفإو
 موصيقلا * عاّضقو مصقو ْمصَق ج براقحلا اضغلا| لصاف فيسو . لعاف مسا لصافلا * هب مافا ناكملابو
 نلت بك هرغو باذسلاكة قرو رهزا | هذ ثابن | ريف تين اذا ةطنحلا نم لعام ةلاصُنلا * عاّطق يا

 ركملا يأمل 0 هب ىَوادتي هع ارلا,ارتللط ريكا | «ذيسالاو, دعا اهلل نإ اًعقاير) اصيل! ةينانأ تاني وا

 منعت َج هاي لاو 2 ةّينثلا | مك-!ارهزو ددصم لْصَقلا * عاطت 50 عت
 نالفو .« هادف لقا بنزاق ”لادولا/ للصم سيح لسفلإو ةلاصتلا لضنلاو . ةلاصالاو



 + ةبايش أطبا ةعاصق عصقي 0 عمتي اللا أابل اغ فورعملاوهو اب دلا انتايح الا ف ام وحن يف ةاحنلا|
 ةفاطاق عوبرإلاو .ةّكس ةدطع ةاك|و.ةمز حا 52526 ©: ينل ةثودحالا ضيا ةصقلإو :ناشلا ريمضب

 موقلاو :ضرالا نم جرخ عرزلا عصقو . اهبارت جرخا | نص ةيصانلا قو ةيطلا هصّقلاو - صنيضافأف ضف 1
 عصتلو . فل لت هنوث يف لجرلاو» |و .اوعلط لبحلا بقن نم | لاق .رعشلا ن. .ةلصخ لك يف ليقو . ةهبجلا ةذح
 عوبريلا رخ ةآعصافلا + ةنمالتما ديدصل اب لّمدلا رعاشلا

 اريج وعيئوةورتلا لا يلا لحامل )الفتلايوازاصل ىلا هبجاح تَقَتَمةصقل
 دجت )ل كئآعصاقب تذخا اذإو نم راش م صيرصتلا + صاّصِقو صّصق ج

 مصقتي نمريغ كلنيعي ادحا . ةأيكلا لوصا يس تبني تيتو: توصلإو:ردصلا|
 * اهعج اهوعيجمل ةلعافب ةآلعاف اوهبش ٠ عصاوق ج صيصتلا ةدحاو ةصيصقلا »+ سارلا ِهَناَب لسغَي دقوأ
 بايشلا هيطب يا“ عصق ”ءالغ + ةاعصافلا ةعاصقلا | ةريغضلا :ةلمازلإو:ةصقلاو باكرلا ثا قصقي يعلو |

 د يع الا( بشي مو هيا,ش تقو ناح ينعي ) ) | ةعمدجملا ةنئاطا|و اهفعضل عاتملاو ماعطلا ابيلع ليحت ا

 ةنعضل | عجار ) ةنعصلا| ةعصتلا د ةاعصاقلا هاعصنلا /نوكي ناروه ءاغلبلا دنع. صاضتقالا * ناكم يف

 تاعصق 0 ةبّرعم ليقو ةيرع يثو ( داصلا باب يف | ىرخا ةروس يف مالك ن ء اصعقم 6 : مالك

 الا بلا ة ةعدقو . عاصقو عصقو 6 1) ناصقم اهو ضارقملا ْصَنملِإو :ةروسلا, كلت ف وا

 باشخالا قوف ٌتفصُت ةريصق تابشخ يثو عصَقلا ءاوتس ال سقم صَل يب ليق ( ٌصقم ةنم ةرنش لك
 ةعصتلاو:تازتلا:كييعا | لع ةضرتلم كل .وطلا | هنوكرامدعاب يبه يس ةنا ىلوالإو .هيفرط ل ادنعإو هيبناجأ

 ةعاشح جرت ؛ ىحتجنلا اذآ ضل ةقلقو ةآعصاقلا ا نيرفو» ةوغو رعشلا ُصقيأ
 يل عّيصَت مالغ * هاعصاقلا ةعّصّقلاو .عصق ج | + ردصلا يا نصل مظع صّصقم لهدا ةيصانأ

 ملا ةاعيصُلا + ةعيصقىفتالاو .بابشلا | تاعبنجت يف نتسلا ردب عدلا دوملا ددع صاصقلا ْ
 ىقتالاو بايشلا طب خوصقم مالغو . عاطق يا عصقم | رابوا ّصصق لي يذلاو . مغم ةيابجلا ذخأيل سانلا|

 ةعوصتم | هل ةعانص كلذ وحنو ل امجا

 تو طل وا كرا لا دوما نيسل اي ساطسقلا ساطصنلا - سطصق
 ميللا لعصتلا * ( اهطسو يف تراص يا ) ةلمسلا ركآلا رييطصتلا

 ٌريغص ثبرتع وا لصق لاقيو اهدلو وا برقعلإو | لّطَسَتلا لاطصتلإو لطصَتلا - لطصق أ
 الا فلوو مال اباإومضشلاك نيسلاب لاطستلإو

 برشو ٍلكا يف ماقا اًقْوصُق فصقي لجرلافصق | ةقانلإو ا عّرج علتبا اًعْصَق عصقي لجرلا عصق
 01 وه فصقف اًفصَق ةفصقي دوعلا فصقو ٠ وطو مال دعب وهوا عضم نانو امني انا

 .ةتوص دعت دا اقيصق * ةراخو دعرلاو. رلعتم زال رمكتأف | نا ناوه وأ . غضملا لبقو ( اهفولا ةعجار اهعفد يازأ

 لاط تبنلإو 0 اراوخراص انماط دوعلا فصقو ةالإو ةمزل تيبلا عصقو ٠ غضملا ةدْسوا اهاف اهب الم ْ

 ربكتا بانلاو .اًضرع ىشنا جرلإو .هلوط نم ىنحنا ىتح  ةلمقلإو ًالتمإو هب قرش مدل حرجلاو٠ ةكس ةفطعأا

 اقر طرالا فصقا + نبت لو ثترككا ةانقلإو :ةفصن | .مادكا ةبابش هللإو . هرّتحو هرغص انالفو . اهلتق ورفظب
 | ىلع فصقنو .لوعمتجا موقلإو .رسكت *يشلا فصقتو | عصقو وسار ىلع هنك طسبب ةبرض ةتماه وا مالغلإو||

 ردي 5



 صصق صصق

 ارجل للدم جوجل هين هل صا ٍنالف نم انالف | ممأ نع ةلّوعت يف لوني 5 : مامالا ماقم نجلا
 4 لدار ضيمقلا كالا عوض رال) ونادر ةلبق | ايوه باخ لبق اك ةسباح يا ةرصاق .لصالاو لع افلا
 آان انالف يتنوللاو طا صاضعقالا قلم نكم ةملغن | كتاثال تنيلا| يف ةننوبحم يا ةروضقم ةازئإو ارتقى

 رصخصقلو . ةنم هان دا يا توملا نم صفا ىتح ةيرضو | يف تاروصقم روح ةعقاولا ةروس يف ةنمو ٠ جرخت نأ
 اضاقن مونلا صانثو . ةظنح مالكلاو . ةعبتت اصصقن ةرثا | ةروصقملاو.بمسنلا يفاد يل ةروصقم ىعنباوهو - مايخأ

 ّصتقإو .وريغو رباسح يف ؛بحاص ممدلحإر لكّيصاق اهعلطم يف لوقب ديرد نبال ةروهشم ةديصق ةيديرذلا
 منتي يا ةصتي نا هل اس اتالفو .ةّصق اًضاصنقا هرثا| ىولإو قيقعلا نيب ةعئاز اب ءيث هبشا ةيبظ اي
 ال الا اشاهد قالي نشر: زنا | اهيقو -:رواكلا كفلاإلا هاون لج ةثالن كلذاال لق
 + ةصقي نا ةلأس اصاصقتسا انالف صقتسإو : ههيجو ىلع 0

 | دنع ةصوصافلا *«ةصقلاب يقاي ن نمو لعاف م ١ ضاقلا عراض نازك داي نال

 |« لس اكن انذلااملا يكمل« م ةلس ةماعلا ىلا قرعافقرخ كتل
 ظ ء صاصُت عرس سود لهل | هرج كغ صاّصتلا ندد كيرا كول

 ا نم ةوخأم ردو دول ّصاق م دم صاصقلاو 1 هيلع رجلا تناوج

 .[صاصقلا تانيرعتلا يفو . عطنلا ىنعم نموا يواستلا تبيلا اذه ةرترجي جمالا ةالتبا هللا نافل
5 > 

 | ىرج صاصقلاو  لععف ام لثم لعافلاب لفي ن أوه ةروس يفاةنعو: ةعبتن اًضّصقو اصق ةصقي هرثا صق
 د وا ءطسو يس سارلا نم ( صم يا ) نمل | قيرطلا يف اعجر يا اًضَصَق اهراثآ ىلع اًدتراف فهكلا

 امل |و نم رعشلا صاصُنو وا عيدأ انقلا| مسا نَصَتلا.لصاليق .نثالا ناّصقي اهاكلس يتلا
 نار رو لا مدع نوم تن هنو ارح جا كشر لع لا كلا تصقو» ردصملا لاعتسا ليعتساف
 ع ىجتلا داصاصتلاو ءاصاصتلا + اهاقام نيكرولا | كبلع ٌصتن .نرحن فسوي ةروس يفو . ههجو لع هب

 لوقايمو -اهتيغورعشلاورنلتلا نم صني ام ةصاصنلا | صقو ٠ نايبلا نسحا كل نيبن يا١ صصقلا نسحا
 | نه رثؤي ارح يل "حو ةيجركلا وتماقم نم يريرحلا| تّصقو .ّصنملاب امنم عطق اق اهريغو رفظلاو رعشلا
 رذدصلاو تدصم ضَتلاد ةصاصتبو لو يسإويو ةصاقخ | .تلمحو اهتادو بهذ وأ اهل نابتسا سرنلاو ةاشلا

 نم كل مَرِلاَوه ملائما نمو.ةميظعوا ةطسووا ةسار وا | يا ثوملا ىلع ةصق ىتح برضو .ةنم ان دانالف ثومإو |
 ةينات نا عيطتستالو كسمواني ال ةنا يا كصق تارعش «يثلاو ٠ اهصاعج اةنيصنارانللا#] صفت ضخ أنأ]
 .|ج ةمرلي اتحرك نأو 4 كبر نم يفتن: م كيع | لاباب 4 ٌةديصقو ةعصصق لاقي. ةغل اهلل دردش . ةعطق

 0 دل 1, اضوطر نم مق اس ءانل] ةنمو ل ضصاصقا باستا ةةصاقؤ ل اذمالا )ول انين أي داضلا
 ||! نارفلا روس نرم صّصَقلا ةروس ةتمو..”مسإو ثدضم | لثمن د هيلع ةل ناكي ا ةعطاق ًضاصقو ٌةصاَقُم وروغو
 نمو .؛هظحوا ةطسووا ةسارواردصلا ايا صلو ذوخأم سدا دارنا وس دلل او جر كت
 علب ةصخلاو رمل ةّصقلا © اهفوص نم نص اماةاشلا | لعق يف صاصنلا ل اهتسا بلغ مث رثالا صاصققا نم
 ءآغيبلا ةصقلا َنرت ىح ثيدحلا ينو .رمكيو زاجا ة اغلا ع تكنو ٠ عطافا عطقو جرا حرجو لاقل
 | ةصقلإو ٠ صاصق ج ةصنل اك هاضيب. ةقرخحلا ٌنيرن يل . ْصاَنَم ج حصقم يو تّصق ىنعب ًاصاصقا سرفلاو
 أ[ دبع ةصنلا ايس ثيدحلإو رمالاو ناشلإو عونلا | ريمالاو . ثعبتي ترا عيطتسيال راص آل ازه ريعبلاو

 اشر“



 راصقا ج قنعلا لضإو رئاطلا ٌئَزو لاتكلاو بهذ
 دعب 5 نم لبنسلا يف ىنيبام يِرصِقلا * رصقوأ

 نا

 ماع

 نم ةنم جرخيام هيلا عفدنيل لفطلا ريرس نه قرخ
 #: بايثلا روغو ةغلابلل للعف ناطتلا »+ تالضنلا

 يا يع ع ةرطظن و ا يا رصف كجرأ

 ُق علب كيطتسم دانا ةماغلا دنع ةيرصتلا *

 ادي ع

 . ةارصقو راصق ج لبوطلا فالخ رّيصَتلا * ةلّجضإو

 يا ٌروصق نسرفو . سم اًيدإو سيال ٌيوصق ليسو
 .تسنلا ريضق هو :اهساشلا دورت نا[ ةلواناالا

 ىلا ةابتنالا نع مانك نبالا ةركد اذآ انفورعلا قرأ

 ٌعاضفلا دعس نبريصقو .بسنلا ةريضق ىثنالاو . دما ا

 يما ريصقل عاّطب ال لقَكا ةنمو .شربالا ةيذج كوم
 ها نزيضلا راصح ىلع ماقا دق ناك ش ربالا ةيذج نا كلاذو

 :رسك روباس عم ةريزجلا كلم  يناَسغلا

 قوطلا راها 0 ! رباستت مفاتكألا

 نم ايدق اهابس دق ناكيثلا ةيوردكلا سوتنخد نمأ
 لق ةعيدملا ىلا روباس خد البز سرت هلكت قارا ||
 5 ىلا فرصنا مث مع ءادبا نم اهيف نم عيمجو نزيضلا|

 ىلع هدعب اوماقاف نكد دلو نزيضلل نكي لو .هتكلممأ
 | ابر اب بتقلت تناكو.نايرلا هيحاتنب ننه ةريزجلا كلم

 | يف اعط اهبطخي ةيذج لسرا كللذ:انئايفو ٠ اهرعش وفول
 :را لع تباجاف.تارفلا ياش يف هكلم ىلا اهكلم ةفاضا|

 | مراشتسإو هتاقث نم ةدوتغب نم ةميذج عيجل .اهيلا رضحي |

 ثيضق مهنم ناكو . كل ذب هيلع طوراشاف بيلا جوراملا يف

 | اهرصق ةِ لخذ ىت> جرخو ةمالكب لذخي ملف ةاهتف

 عار ار ذلا نطاب يف نراقرع اهو هيشهار عطنب ترماف

 كللؤب ناعم ارشاالتو ل هذ اشكو
 ها ريصقل عاطبال لاقأ

 | مالكلا يم دقو .ةفنا ل ريصق عر ال طوقب دار اوه

 يذب علل ىئ

ّ 
 ريكقو ٠ 5 ةلوق كعاذق 5

 نوما #بابز قو ع 4 يف كلذ نم فرط ىلع

 نايلي وا ةفطفظلا نايلي ناعاض ناّريصألاو .كا اراصق

 جرت نا كَردنال تيبلا يف ةسورحلا ةاسنلا نم ةريضتلا

 اطرح نع و ح رادلا ةروصقمو لإ ايحاضألا

 رج

 تحلب لفسا ىريصقلا وا ٠ نيبّرصتل اك نيتوق ةرثلا

 فالخ ةريصتلا :قنعلا لحإ بنا ف علضر را

 نباوهو٠ ةراصقو رئاصقو تاريصق و راعق َج ةليوطلا |

 ةسومحم يا ةريضق ةأرمإو . بسنلا يناد يا ةريضق ىع
 ةزغ رينك لوق »و ٠ جرخت نا كَرْنال تييبلا يف

 ةريصق لك ببح يقل | ثننإو
 رعاصفلا كاذب يردت امو لا

 5 مو لاحتا تاريصق 00

 ةئاختلا هاسنلا ةغ طا راصت
 . ةءاقلا تاريدقال رودخلا يف تاسوبلا تننع يل
 . ,ةلخخ نم ةرغ يا ةليوط رم ةريصق ملاثما نمو
 كلم لك بغل رصيق + مالكلا راضنتغلا ةيس تقلا

 كبك مما رصفألا »* ةَرِصاَيَق ج مورلا َِك الم "3

 رص ج ىَّرَصُت فقالإو رصاقا ج قلاب
 1 الاب نام نعي يذلا اميرضغالاج |
 ةراصتنلاو راصقبلاو .برعلا ضعب ةنيعل اوك م

 ردصم ريصتتلاو .ريضاقل َج ةقخحأب يب ةدالق

 ةيونلا كتلحا نع ناصبتالاو تداولا كو كلبط
 ٍلياذ نعزاكن اف فو ذحلا ىلع ليلد ريغنع ف ذحلا

 . يرصق ءاذخب هرصق يا يرصاقموهو.ناصنخا 4 لبق
 قرظلا ريصاقمو'. ةرخآلا ةانغلا ريصاّتِإو رصاقملاو

 رضتمإو رصقملاو ٠ امحاوت ) قبطلا سوماقلا قو )!ن

 يا لواحب ن اكاّم رص بالف يضرو .ةيثعلا ةرصتكإو
 رقما ءرضاق ع مو بلطي ناك نكذب

 9 اووطتشلإو .راصفل *4ثخ 7-00 ياك راجح

 قب نوهتم مس - 5 ةيبرعلا له دا دنعو .لوعقم

 ال دنا روصقلملاو .اصغلاو ىتفلاكرةمزال فلاب

 روصقملا - ا . نطفلا نم قيقر ضيبأ جح

 اهكتاوؤادل رادلا نم رغصا توا ةنصخلا ةعساولارادلإو

 ةزوصقما ةعئترم 1 0-00 دوما دنعو ١ ك اريصتو 5 يافالأ نم برض اوعي اذكلعقت ن

 اا/ا 5



 |و | اذك لعفتنا كراصتو لكلا راصنلا * ابلعب ريغ ىلا
 فيك يا رعشلا ّصق نم ثعما راصؤلإو: كاراضق يا
 هيضلاب لعفت نا كُراَصْقو .قنعلا لصا ىلع ةمسو ةنم
 وام لاقي . ةياغلاو دهجلا ىَراَصْملا * ك اراصق يا
 1 كنا كليياغو كدديجا ىا انك الك شا

 0 ةماقملا يف ٌيريركا لوق ةنمو .هيلع ترصتقا أمو

 0 ةرزح ولا 0-1 اعياصق اع

0100 
 عمجو راّصفلا ةفرح ةراضتلإو 0007 ٠

 .ةريصق يل ةراصت ا هآ لاقي ٠ 2 قريصتلا ا

 ا ا ملأ ةعساولا رادلا ةراطتلاو تدان وهو

 نم ايلطلا رغما لب لقانا ةيواملا فك انتل
 2 و, - -

 اهنمما يو ..اهنم ةزيضق ةعطق ضرالا ةراصقو.ةبخلا
 يقب امو .رثكاو اعارذ نيسمخ ردق اهيتاه زج واعر سم

 ثدصم رصتلا * سادي ام دعب بمحلا نم لبنسلا يفأ

 رجح نم ثدي لكوا لذاملاو لزجلا بطعحإو ريصتتلاوأ
 5 لبق كلما رصق ةنمو .العو لزانملا نم ديش اموأ ظ

 ةماعوا هلا ءآقترالا .كرع ع سانلا زوضتل ١ هضم |

 ضرالا نم عقب ىلع وراصةةالوا هلثم هاني نع سانلا |
 رصتتي ناكم يف هتابغل يا) دوعلإو رعشلا توب فالخيأ

 لعفت نا كّرصقو .روصف 41 مايخلاك لفعتي الو هيلعأ
 ةيبرعلا لهإو هاّرفلا دنع رصقلاو :كاراصق:يا اذك |
 دنعو .ءامملا فلإو انقلا فلآ كيب اكدللا ٌدَضَأ

 | جرخيامو ل اختنالا دعب لخخلا يف ىقسي اهورادلا نم رغصا ا

 ردق
 سطس سطس م سطس | ب | سس | سي سس سس يس سس سس | سب بسببي ب

 تيان ا قوس 0 4 5

 لاعسلا لثم عيضازم ثغشو

 رخالا لوتك جزملا عي

 بانو تويلبش وبا
 ٠ ىاتر» شطبلا دب دلت

 ن1 لردك بقل يف ةنمزوذنأو
 اهيف نولوقي اذام يردد تسا

 نال ا نإ وقر ولا يلا ريغ
 ٠ تالعاف تراص تاييبالا يفايرضةعقإولانتالعاف ناف | ٠

 الق نام (ناوقنو ]عانم زكراص نايعازم علل ذكاو

 لها دنعرصالإو .ىرت امك عيبحجلا 5 رخالا نوحي

 يناثلإو اًروصقم ل والا ىسيو .رخأب هيث صيصخت نايبلا
 نك واق .. ةعاش الا ديز ام كلوتك/هبلغ اروصقم
 .دارفإ رصق هل لق اعم ”ل اعو عاش ةنا دقتعي بطاخلا

 . بلق رصق هل ليق رعاش ال لاء ةنا دقتعي ناك ناو

 أرصق هل ليق اًرعاش وأ اع هن 1 و 5 ناك نإو

 | ا انلبا لدمج وم ةايضمر صقار قت
 ٌرصقلاو .قنعلا يف سبيلا يارصةلاوذ رصّقلاو ٠ لوطلا

 "رضي ]دوم تيكسلا نيا لق شل ف ل يوارهصتملا
 ا لخلا فى د ايوب هلا يف ةغاو يونليف هقنع يف ريعبلا

 ىلوالا ةسودلا دعب لإ نم جرخي امو ل اختنالا دعب

 أااهاياقبو رجثل ا لفغل ١لوصاو ةبحلا نم ايلعلا ةرشنلا وأ

 || يف ىتبي ام ىرصِقلاو ىَرصُتلا * لبالإو سانلا قانعإو
 ارخآ نم فيلا بيسلا يفاث فذح نييضورعلا
 يف اًبااغ نوكي وهو .هلبق يذلا كرمتلا نيكستو ءزجا|

 رعاشلا لوقك ديدملا ري ْ
5 

 ةشيع ل سو الل

 لااورال نئاض نقيع 8

 رخالا لوقك لمرلاوأ
 يسرؤ 7-0 ءاديصلا يفب 1

 ليلاذلاب اذه لفي امنا

 اا

 ايلا تروسنو , 4 رزقنا: نايلي اوا .ةنطفطلا قايلي
 يعنبا وهو .ريصتملا ةَرصقلا *قالطلا ةروس ىرصُلا

 ايلعلا ةرشقلا

 اأةسودلا دعب تنلا نم جرخب ام وا لاذغنالا دعب لغملا

 لجل ا ررصتلاو , سلا رم ايلعلا:ةريقفلا واب كوالا
 ناعلض ناي ملام 0 ند ببرض فضلات

 دعب لخخلا يف ىتدي ام ةرصقلاو. ةيند يا ل ةَرِصَق

90-2 . 
 < نوه ةعطقلاو داتا ةربزو ةبلا نم
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 رضق 6

 1 ةولصلا نرم !ورصتن نا مكيلع حانج الف ءاسنلا طيناب قرا وأ نأ 5 ليبسلا دقن ىلعو لخلا|

 يا فوذحم ةنص ةواصلا نه ةلوقو. اعامكر تغيضنَت 2 . ةليدعتو ليبعلا ةماقأ وا فقالا ىلا لصوملا|

 تع! يملا ردا كونك ابو نمل ىلا جوملا ُدَصَقو . جيوعلا دّصلإو .كهاجت يا كدصقأ
 . ميونذ كح ٍلرنغي وحن يف ؟شنخالا دنع نم| دصقلإو . ةمعانلا ةناصغا كلذ وخثو ملطلإو ّطرالاو
 ةعكرششلاو .اميصق ةلعج ارت ةزفنب ءيغلا رّصقو | نم ةدّصتلا وا ٠ فيرخلا مايا هاضعلا ةرشمو عوجلا اًضيا

 زاصق وهف ةضيبو ةقد بوذلإو . هدملَض هيشلإو . ةنه ”عرو» تبنت ام لوا اهتابن روظي نا ةكّاش قره لك |

 رصق لافيو . طانخا مالظلا صفو سلتا . دصق جرتكي اهم ةعطنلا ةدضقلا * ريكتم دصقأ|

 رمالا لعو#ةدبح عن قارطقو م كعمل انآ ةىدملا ةلؤددلا كفي ميرفمطا وللا ا

 كرصقو 8 رع 4 زواجتي : انك ىلع «يثلاو . هيلا 007 ةنلمحال نم ل اطبالا ند الع

 ةقان وسنن :للغو.٠ مريغ ىلا عطت ل انكرما لع ةنغن| .٠٠ موتي الامن اّرللا دّصق نمو
 يتاح حا ١ ني

 سبب ارصق 5 صقو اهنبل برشيل اهكسما | *لوزإلا نيبو ةنيب يا ةنود وا نيمتلا لا دؤتصتلا

 ١ ا رصف رصتي *يشلارصقو .لجرلا كل ذكو .ةقنع | تايبا ةثلث الا سيلو هتايبارطش <مت ام رغشلا نمدرصقلا
 لجرلل: ّبرعلا لوننو .تاضقاون, لال ذا ةراظقو ةنود وا ني.سلا ألو انعاصف رشعةتدوا ادعاصف

 لوقيف ربخ ةبّرغم نم واربخ ةيئاج نم كدنع له| فز اهم ةيعفلا ةءيمسلا ةقانلإو سنبايلا لل او محا ظعلإوأ
 ٌدض «ءيشلارصق *ثبخ يدنعام يا.ال كنبع ترصق | . د دوبلا ملا هلا 9 نجلا (زيادالللا اصءلاو
 ةردقلا عم ىينازخالا قعو .ةضيلو ةقا كولو ههلوظا ةنيمسل | ةقانلا ةدي ايصقلا ننل 5 2 يا وص "مرو ا

 :ةكرت ءيثلا نعو٠ 3-5-5 بضغلاو عجولا ةنعو . ِهيِلَع هوايا روجنلا كصقن ةآرا 1 او اصعلاو قن اهب

 لئالاغإلل راصقل اب اههسو لبالاو .ويلع ارردقيادل قخو | 4 * دئاصقو ديصق عع ليقو تايبا ةعبس

 لل ويم وا ركل فو ابيل ةيطعلاو : رفق | الجرو قاللخأ برقا باكررل نه ذاصْقأ
 كلذكو-رثسلا يف يدلل انرع لك اذا َسَرفلارضق لوقن| ةدصفملاو» ليئضلا الو مجاب سيل يا دصةمو دصتفم

 نعو.٠ .هلوط نم ه ذخإو 2 ةلعجح مرصقأو .لجرلا .رصقلا ىلا يتلإو دحا 00 هانا ةوظعلا ةأرملا

 يف لخد :نالفو“ هيلع عع كلسمإو ىنا ردالا | نم دَصْْل و ةيلتسوبللا# ناكم دلو دمت ا

 مطوق 4 ةنمو ٠ اًداصق تدلو ةأرملاو .يشعلا يارصقلا أ ماذا يف لبالل اسيا امر توعوا ضار |

 ةجعنل | ترصقاو ٠ ليت دق ةريصتلاو ررعقت دق ةليوطلا | نم تكرم ”يقادعم "مج ربوصتلا»- ردلضق

 رصاقنو لام ع . رصقم يف ٠ تر . هب للرا هريعو اغلا هيب م ا ضاضر ا

 .هيلعردقي وهو ىغن ل1 نخو ٠ .ردقلارهظا لجيل ةرء دصق ةنم ةعظقلا

 هرضقتسإو .وريغ ىلا هزواجت ب لو هب ىف ك1 ان ىلعرصتقأو ةنع كعفكو ىهتنا اني نع رصق

  ضاقةلاهو لعاف مسارضاقلا * اًرصنمو ارت هدعا مل ةعقبلا ابو ةغلس ل الا مهسلإو زجل | عمأ

 رداقلإو دراي واالكلا نعديعب وا ةلوح لاملا عرب يأ بضغلإو عجولا نالف نعرصقو: نفي انب غلبت

 دنعو . يدعتملا فالخ ا نييفرصلا ددعا صقن *يشلاو.الغ ملل او . ىف : راعطلار ضقو: سرركشأ|

 ةرصاقلا + ةيعرشلا تافرصتلا تن ,ع زجاعلا ءاهنفلا | ولضلا ومو عولضلاز:ةئيضررلا سيكز لكل ١
 2 اهيع دال يا را نركب ةأرماو» ريمافلا ثنؤم | ةروس يف ةنسو: نينعكر الا لب لو نينعكر اهتم كرت
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 دعت

 نم ةيودلالا ةلصالاو رو ةيرفلاو نردملا 1

 ١ .اسهلذا عبضالا ةَبصقو . "ع يذا ظع لكو رعش
 | ةجراخملا فز قرف نابض ةلو:ةظع" اننالا ةيظقو
 نم ماعطلا ىرجت ءيرْللا ةبصقو ةلخادلا يو ا

 | ةبصقو ٠ نسنلا هسرجم ةئرلا ةبصقو- ةلعملا ىلا قاخحتا

 | اًعارذ نوعبرا ةخاسملا يف ةبَصقلاو : اهتمصاع دالإلا

 ثاذ يار سكف - ةبصق ضرأو . ةعبر» عارذ سدسو

 بايثلل بَّصتلا دحإو ْةيَصَتْلا #* بصألا ةيثكوا ةبضق
 | «رازجملاو بصتلا يفؤثانلإو رامزلا باصتلا »ان ةروكذللا

 يف عاتولاو رامز ا او ةاخنلا ثم ةباصقلا
 7 تا جر رعشلا نم ةب ردا طا بال وأ فاذا

 لالا نم بْيصَتلا * اهُزجت يتلا نغلا نم بولا

 لاقي. ةنع دار عفروف تي و
 |رعشلا نم ةيونلملا ةاصخما ةبْيصَتلا +بسيصَق ةقانو كعب
 ةيودلا ا ةلصقما ةّبْيَصَْملاو ةّيصقتلا »بنا دق ج ةيوبنالاو

 ةزيثك يا باصقم ضرا لاقيو .بصاقن جرعشلا نم
 :يكاذعلا زيكا يل اجاشعما زهرا لاقت بضنلا |

 ا ةيضت تداوم مو« بطلا 6 ةَبصقلاو |
 امم وك ظ
 درع ىل يكتم واعو . .غ تال هل تفتك كنبلاوأ

 قالا كك ز زرت يذلا افلا

 عبجا 7 ( ماعلا ا |
 _ 0 ل ا

 |. هنيعل ةبلطو هاما دصتي هيلإو هلو هدصق

 ةقفنلا يفو ٠ طرفا د رمالا يفو . هدينعا هيلا دضقو

 «طسوتل اب يضرو ريتقتلاو فارسالا نيب طفتو لدعأ

 لمع لصأو رعاشلاو ٠ هوحن احن هك دصق دصقو

 ملا ةدعبا ماسالا فو ٠ 2 لعتف / قاع معلا

 ميلا

 نلتكلاو دج هنال عيجتألو ديالا دككملا ردصملا
 ا ةدئافالف ةرثكلا نم عربجلا نلعألاذ 5 ىلع هظفلب لاي

 رعاشلا لاق: لك ثالفو . دئاصتلا

 ىضق اذاامو ؛يأملا كلا ع

 كعب :و رويال نأ ةتيضق

 عقوا ةفذح الذ دصتي نأ يبني دارا شفخالا لاق

 ةفل اذهل ةعقر ةكرنلا لاق < ةعفز ارذ ينبني عقو.» لصناب

 * كئارعالا اذا ةماراتغلا هلع ءالج ل انة نال

 دصق

 انو فصنل ايوا ناك جو يأ 0 يثلا دّدقو|

 ْ 0 نم ا لف دصتو . ةرسق رمالا لع

 دصتإو .فصنلابو ١ ناك رهجو يان هرسك 5 شلاق |

 لطخالا ل اق . ةئطن# ملف ةنعط انالف دصقإو
 ينييمر ذا فت دضقا دق تنك ناف

 يرديالو بصي يارل اف كمممسب
 . ترسكت حامرلا تدّصقلو .ةنلتقف ةنغدل انالف ةيحلإو

 يمان لا م اجسام ةريو باكلإو
- 2 

 تجّرضو د 200 5

 ايما كلا يف ردوشو مدن

 رعانشلا دضتقإو .بلكمسا راو ةبلكمسا باكو

 | ىنعبب ةقننلا يو رمالا يف 3 دئاصتلا لوع لداو
 رنسو.لعاف مسا دصاقلا *«ر كنا عر را دصق

 ٠ دودنتم يأ دحاق مر هو بيرق ليغ يا دصاق

 ابابلا ةلسري ثفقسا ةينامورلا ةينكلا عابتا دنع دصاقلاو

 لها نم كجر ىرقلا يلاها:ضعب ذنعو: ةنغ ايئان

 هل باطلا م وولا بانج دزدشل راق ةيوثلا |

 هليل هاا نيبو انتببو . دصاقلا كتوم ةدصاقلا * كلذا
 دصَتلا * ءطب الو اهيف بعت ال ريدا ةنيه يا ةدصاق ٠

 |ةاحنلا لاقو . دوصق ىلع ةعج ءاهننلا مرد

 مولعل اكاًعونوا تابرضل اك ١ ع نككوافا هعج يق

 . عابسلا ىلع ةفوقوم ردصملا عمجو ٠ .حيج ل اعالاو

 ْ طارفالا ضيقنو . قيرطلا ةماقتسا ضيا ددقلاو

 دصف دتو ينتملا بيطلا يلا لوق ةنمو. الاب

 هدي يف عضبملا صرغ يف طرفاف رابع نب ردب بييطلا

 تيلاتف

 لنا هلا نعوم الو ابنا بلي ام
 ىلع وهو . فينا الو ميسجلاب سيل يا هك رو

 ل

 قيرطاو .دش هر ا دصق
 ١ : هلو

 ||ةروس يو ٠ مهتم يأ دصق

 اما



 ةماعل او ٠ لصالاو مشل إو راو جن اذا ماو ةكيطاو|
 دج لل سبل عا لوما لع تف ]ل ليز ةلف ١

 دل قفتالا ربل نيغلا لم ْثَنِل او. ةقاطوا

 تو السا واح لقيح وهو هكا اردا لبق لك

 ١ مثنفل نم ناكم مما م منك * توملاو مثك جلقبلا|

 27 ل يا اًمَشْقُم ب يلبالاوع تباصا اموأ

 ةيايتةاعل ا نظل

 راغصا ا ةابدنفا قروك قروت ةبشع ةزيئشيلا

 اًدِج غلا ادعو سان ١ اهلكات ةارضخ ْ

 .ةطرخو هرشق ( ةيوأو اود نفض هدرا ||
 ةب | دوعلا مج + ايسابل اهنع عزن ةييكإو . ةويسم «جولاو

 ىثفاو ل هلجاح نع اًنالفو. افقىنعم ة ةيشقل ديل

 لعاف م با يثاتلا * ىنغ دعب رفتفا كاشفا لجرلا

 ةانسملا الا 5 قانا“ بقل! تي يذرلا سول را
 .:تيعفلا ىددلا َىشَقلا * ضرالا.يف ةليطتسللا|

 نم ا ةارماو ناوشق لجر لاقي ْ

 ينتقم تاك ج اعطقو ارا رطعل صوخأ
 « قلق م دره 1ع هشة يوت

 0 اللا لقا للا ا |

 ملا ةقيشلا ١ داجلا ةقيقرلا نابل نم يرسل ١ ١

 يلا لا رولا يب ةبرض اصعلاب هروشق

 ضيغالأ
 لصف ةاشلا باصفلإو . ةعطق اًبضق ةبصقي ةبصق

 اًوصقو ابصق ريعبلاو وضع اوضع اهعطقو اهبصقأ
 نم ةعنم انالفو. ةبع ةيساز:عقرف هللا ببرش نم عنيمأ||
 اًنالف يصضق يفق هي وطرق تر ليات كلا

 .ةدعج عش لجرلاو .ةباصت ةيلمج اهرعش كرما
 ةانيبلا بصق لوقت ةماغلاو :.ةقنع ىلا غدي دانا

 .بضق هيفراص ناكملا بصتاو . او ةنغ يارجتأ
 ا
| 

 ..هدرشت ل لبالا يرد 71 اذا ةنالا يرلا *ي لا يارلل

 معلا ُْ مثانلاو لع اف مسا بصاقلا + ةئءطق ةيصتقأو

 ثيعبو :اذيدش تّوصملا دعرلاو راَزجلاو هتوصب منرنلل | يذل
 +«ةعاةسأر عفرذ هللا برش نم مجم ١ يا تلغاك ةقانو

 مديدينلليسلا عيت التل فحل يف ىتبت ةاتسم باصقلا | . هت
 ةباصتلا * ةبصق ةدحإولا رايدلإو بيب ب طئاحما قارع

 .باصتا ج إو رهظلا كردل اع باصتلا ل

 بيانا ةقاس 3 تابن ككاو و هابالا بصقلاو

 هانم دان جيله نإ كتصقو :هيمك ةنحالا اهقنكم
 اعلا ضعي دبع 00000000 رصتعُي
 لمعت ظيلغ باص ةنمةوسراذلا بصل . يصملا بصقب

 ةنمو :توبيلا اهي قستو (نامزم عج ) ريمازملا 1
 نوكي ام نم ةريرذلا بصقو . مالقالا ةنم ذخغلاام

 نم 6 ةيييانإو يفك اياظشر 0 دتعلا برافتم

 ثاوع ةفود*و دارج اخ ضنا قو تويكتعلا جيتك ءيش |

 فتيديلا ماظع اًضيا بصتلإو . ضايبلاو ةرذصلا ىلا

 ساننالا جراخبو قاحلا بعشو اهوحنو نيلجرلاو
 نم ةعان قاقر تايشو رهو نم اليطتسم اكرام

 ةدلإونويعلا نم هلملا يراجمو بصق دحاولا ناتك |
 لبق ٠ توقايلاب ميدرملا بطرلا دجريزلإو بطرلا

 . .يبسصق نم ةنيلا قر تيب ةحلخ رح ثيدحا 4 ةنمو

 "طير شاهد وقتا ةظيوح ني دارا دنع هسقلا

 سقيم معلا ل شنلا] نلوم قير
 بّصتزرحا لوقو .ةجنلا هب عد تاوضالا ءامسا نم
 ةبطق قابسلا ةباح يف نوبضني لوناك ما ةلضا ىّبسلا

 *رشدو ٍزبم لك ىلع ىلطا ىتح راك م. عازن
 هابضقلا ةيوبيسا لاق . اهتيدموةيسصتلا ةعاج ةآبصتلا
 هيجل ةافرطلاو افلا كلذكو لاق. عججو دحاو

 بصقلا ةلدإو ةايصقلا * بصتقلا 8 يا ةايصق

 ايكباّصقلإو بصقلا ةددإو ةبصقلا * ةدئاز فلالاو
 نا ةنقل اير ةةكسرلاو رضا و فمما ةييدضا جلل و كن بّرضي . بصقاف ر لكلا ةنمو. هل هلبا تفاعارلإو
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 7 :زلاو ةامسلا هجو ن ع عاقل تفاؤل اعلا,
 قلفت امو هيثىلع اًعيقر هاا نم دمجامو عابضلا ا

 مم كديب ضرالا هجو نم عشنل ان با

 بهاذلا باول ا عيفلاو. منبت جسبايلا داو |و هب رت
 ةسانك عشقلاو اضيا عشنلاو .ءادسلا هجو نع عشقتملا

 رما ىلع تبثيال لجرلاو سبايلا عشقلاو ٠ ماما
 7 ةآرملإو قلحلا ورفلا نم ةعطقلإو ةزملا ةعشقلا

 ةردكلاو قاف لانس ا ةعظلاو اًريكا بهل
 ميغلا عاشتنا دعب ىتبت باحلا نرم ةعطنلإو زوجتل او

 ةماخنل | ةعشقلا و عاشق ج سبايلا داجلا نم ةعظفلاو

 ةعطقلاو م غلا هي دعب ىتبت باحلا نم ةعطقلاو

 قو 44 6 ةعشق ةأشو .عشق ج سبايلا داجملا نم

 فرشا ياةنم عتق وه # قرفتم يا عشق ةلك# ع
 و | فيهم دعترا اًرارعشقا هداج دعشقا - زعشفق

 هلأ عمد ةريرعشقلا ل ارا طع

 0 ءابطالا َكَدِع ةريرعش لاو ٠ ةريرعشق ةتذخا لاقي

 ع لك لفل اذذرتم ىلا بق دقني تفيفح
 6 يا رعشلا َرَءشقا لاقبو٠ ضفانلا فالخم

 رارعشقالاب يكمن رو 0 را عزت نم نم

 ٠ 1 1 111 هع

 ظ ةيظع ران لع ترف ترغن رتقان ةينك يش لبقو . مشق ا
 راضف.اهو دديف ترمورانلا يف ابار كشاف ةلرحاف
 ءوسل اي هيلع عدي يذلا بهاذلل بّرَضي : القم كلذ

 ناَمَعَشتلاو ٌناهعشفلا * رانلا ىلا هباهذ نع ةيانك

 , دارقلاو مسجلا ربغملا وعلا < 0
 ٌةَقاَعَق 0 كسدفو 00 تك

 روطي كلذ عم ناكنإو ةفاظنلا 1 و هدلج رذق

 || تداسو ةنكيح تثر ”*رالفو .ل اشنغآلاو هام اب ةسنن
 | نق زيعتف رققلا واسفل ةنخاولو ةق دبع قاضو لاح
 دعا ةنوشخ فشلا لضخ ُفشقو فشقو ا

 دج فاّشنلا + فشق ىنعب لجرلا فّشقل * ةتّدشو

 فشقا ثماع * ةفاّشق ةدحاولا ناكن ول يأ نم يقر
 عقرمو توقب خلبخلا ده للا تفشقنملاو ٠ ديدش رخقا يأ

 مجتنملا د كَضو ة لمان ا يلابي ال

 ربا يأ نئتفقتف برجلإو يرد نم ةشقشق

 اذا ير دجلإو جحرفلل لاني ناعما افلا لاق :ًازبف

 اكلك ادع ملاذا لبو "ةيد بربللو: كلعنو ننس | 5
 ناتفقشتملا * :هدلج قدسنا هرج قلو هدلج

 2 ىهلتو نورفاكلا اهيا اب لق اهو نآؤقلا
 5 ناترَبت وا كزيشلإو قافنلا نم نارا يادحا لا | لق ةئمو : اهذنع ةروكي ةنال لجؤلاو زازمثالا نَع

 ٌيدييزلا برك يدعم نب ورع
 انتص تدخلا لاظآلا ةنالو

 تتكعشقاف َىَدَع نم ىرخا تفَح ىلا

 سبابلا مدالا وهو عّشقلا فورح نم رع شقا بكرت لق
 ا واع وك ا ناقل لابو
 + تبادجإو "تلا ةنظلا' تكعتنقإوت ٌدعلا وهو
 ١ ىرشخما رعاشفلا
 ةدأ نيا + مظعلاركذلا ردا ماعشفلا - اولا فج رععف جما موتا رمل

 ل إو زال لاجرلا نم نسما تس افلا

 ليغ عيضلاو ةب ,ىاذلإو ب ردا 5 ماو. دسالاو

 رو درع 011 ريو رخ

 2 روءشتلا * ءامقلا رعشتلا * نسل

 ترا هآنطا نس

 ةكرت .ركاسحلا ةماقال دعم لا, ةلْشَقلا - لشق

 ظ نابت بلطنقلاو بلل ت بلت
 || نو هلك رثكأ وا ةنكأ اًمْدَم ةمشقي ماعطلا ْمَسق

 | ”ةرفضيل يا ةّتسيل ةّئْش صواملإو :ةبّيط لكاو يدرلا ةنم

 | دّرتلا ماَشَتلا * عاركفل اق . تام انشق شقي رالف مَسقو
 اعتلال لغلا نقعي ناناعنل 20
 ماسلا +ةيفريخال ام اهوحنو ةدئالا ىلع يتب امو ورسب

 مثلا * اضيا هيف ريخال ام اهوخنو ةدئاملا ىلع قب ام

 يذلار بلل مَتلا يف ةغاو ضرالا يف لال 5250-7
 يداول | يف ىّيضل ا لينملو ةعببطلا مثقل 3

 لاو مجلا ىدفعاقسس البس هو !ضورلايفوا | د دولا كيد 0 + ماش ةفو - علو لا ة ةيرث 6(
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 +اطامعسا دعب ةاقلملا نأ ظ ارطتلا ةقوصو ةاسندكلاك ةبيو دو | ضرالا جو رشفي رم دل امد ورشتا|و ٠ هيلا

 ا_ضعب 00 ةيحلا داد توصو ةطافللا شيعتلا | ع روش أ !#*روشقم لوقت ةمايغلإو موو ملا اضيا ةرشمل او

 نغصم ةراقفلا 37 ةنول وفصيل «جولا هب هي رثعي 7 ناديع ن قام 5 00 هجاجز ةفشنملا + ٍضعبب |

 ةجاجرإل ةناقوا شق أ يب امل اغلمجو اهيلح جفت * قاقد 1 رشقنأ ام رّدْفألا 6# أ :ارغلا ةريشق 4 ةنموق ةرشقلا |

 نيدلوملا حالطصا ن.* قو. اببيصت رقم ددص ىذا نم | قنالاو . هرم ا ةنيوشلاو هل 0 ؛ نمو

 .ةففكو ةطفك اًطْشَق ةطشقيو ةطشني 4 ةيع ةظقق | يارشقا 4 ةقؤجحو الف لوقن افا .رشق ج هار

 لذ يا هيب ثا اب ثق لوغل ةماعلاو باكسعل | ب ةبرض انالفوا والو 4 2 را رئاسرم اخ فداصإل وخل

 .اسأبم طقس يا رصتنخلا نم ماخا طغقو : هناكم لك ٠ نأب املا راو ءاشلااب ةربغللا كَل رشفالار صم |

 فيطقما د اًربق كا يلم يا ل يلا 4 2 نولوقيو كم و ا أ ةروتشتمل وأ: لاّوسلا ف يلا رخل

 دنعو .طافكلا طاققلا * تحض تطفقنإو دلل | ]سوقا ”اكظ اعمل - اهدضز تعا لا
 مازح ٍقَّرَط دحا هب ُدَشِب داما نم قيقد يبس ةماعلا رذقلا ةعوزنللا ةظنتكلا نم
 ادد نم ةواشغ دنع 0 كل زنادلا يحلو هولا اعدل يم ٍي 9 2 ْ

 .اهيفيتا ارجملا نمريزحلا طوبخاهب قت هلآ نيداقعلا | . ل ازهلا دعب اوملص ا نا

 ابي فلست ةدعابتم ةطايحي يطا سبع طيققنلاوأ انه نم: لكا اشق :لجرلاو.. لوريال يتم ىلا ل
 تعزن ةتطايخ تت اذاف .ةنعغيزت اليكل بوثلا ةناطب | .ةعبج «يثلاو .٠ نارخملا ىلع امويلع ر دق ام فلو انهو
 اهيل ةجارحلا مدعلا ل و ردا تكلم ءيشلإو . اهبلح عرسا ةقانلاو

 .ةعخشك' تح ا عرإع مف اعشق عشقي موقلا عّسشق ١ رسك لكأ وا لبازملا ىلع سانلا ديفلي ام لكأ ٌنالفو
 ىل فخ اعنف عشقي *يشلا عشقو .اهبا> ةقانلا يتارلإو | ةماعلإو . اولفجخل لونلطنا موقلاو - سبي تابنلإو . ةقدصلا |
 00 ا # رصبأ ىنعب عشق نولمعم ب ةم ءاعلاو فج | فال يبث ذذا يا هرغو بطراا بوغلا سك لو

 .لوعلقا ناككلا نع موقلاو : ةتنذكب احل | حيرلاو. اوقنت | ..ةسكللا:نوو:ةقنملاب اهسنك يأ َراَْلا قو .ًاليلق

 نال. بكاف هيكل ثم ثدانوهو |وعشقاف معشقا ل قي ثيحب ةتفرتغار دنلا هجو ىلع فاعلا ةافغلا ةأ .ارملا تققو
 بال ا ةنع عشقإو :ةعواطملا لاعفا نم سيل لعفا نم لكا اشيشقت لجرلا شّشق * ةعم قرا فرتغنال
 لاقي ٠ عازنلا اتولا» هتسكولو ار جوعا عقم هوخوكيقلا نم ابجاع ل ازا صولا ل :اهواخأ

 ّ فلا تود عاششلاو» ةفرخ ةعطق يا اق هيلع ام | ير دجلا نم لجرلا ٌىشقإو.. ةعارزلا لها مالكنم اذه
 | دالوا نم عوشلا * رت ةماخل | ةعاشقلا *ىفنالا شاف 0 نشإ اين كوم يلا 10

 نم لا

 يداملا مالك ن م وهو . ةعضرت الو هما ةمأرتال يذلا | ْنْسَتلا + ةطاقللا رصقل اب ىَتاَمُلا * !ولفجل !وقلطنا
 نال ىبحالاو مامحا اة كا و قل اورفلإو 2 ١ 2 0 وادلاو ووخو لقدلاك لغلا ء ىدرو ادْضْم

 تيو ىرت م ةماخنل | ُئ ماعنلا شارو ةنع عشنل دق ةلقع تابدلا سه ٠ تزد قدو رغص اا. ةلوعتجست ةماعلاو

 دهن ( عيبدم د راج يا) ومد نم ناك ناف دلج نم | تلا نش لا اًضيا م ددعّنقلإو ةشق مدنع ةدحاولاو

 قاخ عطل ير ةعلدق وأ عطنلاو |و . عوشُ 3 ج فارطلا + ىثاشتلا عماج شاملا ”شوشق ج وب هل اهب يديريغصلا |

 هل ”ايرحلاو اريك هع 1 + عئقنلا لجرلاو ةسبابلا لا ةيرتلاو| ةذحلا ةرغملا ةيبصلاو قالا اهدلووا ةدرقلا ةشقلا|
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 .سبابلا حامُتلا *جماقلا بايثلانم جئاتلا_متقت | هيف ربخال نمو أدصلاو دغملاك تابنو سذتلا بشننلا

 عبضلا ماطَتك حاشتو ع ماتا كي ةيبعأ لجرو .باشفا جادلاو أ
 هاما ةدشنلا د ةطغق 1 06 هرذق بيصتر شفا : تاور دج نابل غو ميسا 0 .هيؤ

 رهلاإو قيؤللا عم نمط ذاكرا هتف ف < لغتلا | .ذ دريلا ةديدشلا جررلا ةافالم نم نيديلاو نيتنشلا

 ||ةدبزلاو نبللا ةريثك ةبدع اضيا ةدشمت ]و .انمم ذختتل | احم بَ ثغبسو .نيجتلا يفانايحا عقي كلذو

 ةقيقرلا | تيدحلا يفو ىلا ةَدْرإلا ةينابشُقلا + دض :يدصو

 اهي ناعم: يي ةدشنلا ةدمولا ذم 3 م نانلك ناتدرب أن ا نايشق 26 ينلا رم

 ٠ هراج 1 احل طشقك رشق هرشقيو 0 ةرشق ل 2آنب 0 عمج نابشت ىل ةوسلا يثو

 ||. ةغلابلل در هر نعم ةرثخق «ممأش مونلاو: ةعزنو | ةبشقلا * حم ىلا ةبسن ةيناهناك( دسم يا )
 |[ ةرشق لاقي .رشق عواطم رذنلو رش ا :ةنإو | ىهو ديدجلابْيِشَتلا * درقاا دلوو سيلا لجرلا

 || يف يراحإو لعاف مسا رذاقلا * رشقتف هرشقو رشقناف رايس نب يلع م يبننملالوق ةنمو . هيناعم نم روهشملا

 منوه ولع : 2 لوقو م لا نرم ةيلحئارخا

 أأوب اوبرضف .لسنلا دققو 0 كتاف 1 ةلتاوا| ١ جن نانا از
 || جاجشلا لوإو رغاقلا توم ةرشافلا * مكلتلا يف لفملا | لكو . فيظنلاو ضيبالاو دض ىلا هب" داري دقو

 || دقو ٠ اول وفصيل اهيجورشنل ةارلاو داجمارشقن يقنا 8-5 1 ع 0 5 ا ريغ كلذ
 0013 نم ةروداتلاو رؤشانلا + كيدحلا يف تيل |

 لاق .ةبدجم يا ةروشاق ةنسو .ءيث لكر شقي يذلا | اذاف مس 6 0 ها طخ 2 رم

 يبملا
 هيف دجلا حور داع نم ايا

 زجارلا | ل زاق ةدير ةنم ذَحاوُيف تام ةلكأ

 هروشاق 5 مهلع كفانا | 4537 7 ارسن ةلاخم رت هيدي لع ييكلا َعَد عدي 4

 ةرونلا قالتحا لاملا قلدحت لوعنم ٌرخي ةلوقو.ةابق روكذملا فيسلاب ينعيوب ةلوق

 نم ةيلحنا رخآ كيس يراجلإو موؤشلا ايار وشانلاو عضوم كبس ةلاخت ةاجو ب . دب ىلع خب ةلعجي يا عد
 عزت ام ةراشقلا * اًضيا تّكسل او لكسنلا وهو لبخلا ريغ يابشتقم > تك ل ملا بتفملا + لاحنا

 رغقك ةتلخ ءيشلا ةأشغ رشقلا نب ا ءيشلا نع 8 كا 4 1 لاقيو.صل اخ

 نم دا/تاك وهو قع ت مرح ها ئان يشل | موللاب

 ادبالف ىلع لاقي. سوبلم لكو : رو ج نا.نالا مالكن م وهو .ةتيافنو كالا قاقد عمج ربشق

 | دقلة اكبا َرْعَفلإَو “شح نئوبلط يا نسمح ني تيبلا ماطح عوج ةربشقلا ا

 ا . ةدارجلا ا>انج ن نارقلاو هتك كا كح ”ةكمس | | .ةنم يثانلا برجملا نم رياشقلا # ب دا دنع ةتعتمإو

 محا ريا ف

 ٠ ةررملا ةذش ارتي را هد ظ2 لاقي. ةقلا ريثكلا ”يصعلا نم رامقلا * اهليو هتوف ءاشق لجرو

 ري رفحا 2 لا يا ةيغل ا راش 0 ةردقلاك ةظيللا

 ا + لاس يأ ةارشق ثق ةيحو .رشف دق اهضعب ةراك هارخق ظيغلا نفقا # :اقنو فوصلا اد ربشقلا

١ 
 اهناك ةريغصل | ىزحملاو نم ٌصخ !يورتقلا 7 تقلا ةَدْئبشَق +5 ىثثالاو .ق ددعلا | ميظعلا لب ىظلا دنيثقلا



 بشق نمق

 م 0

 0 ةوسقو اوس 3 وسن ةبلق أاسق 2 |مث ددعتم ركذي نا نييعيدبلا دنعو . ةمسفلإو مسق
 فاز م مردلاو . ياو ٍساقوهف ظلغو بلص (يداع) نايك لكاللاا متا .رمرلح>إو لك كايف

 ًءاساقم دا اقو .ايساق مريح ةيسفن مهانق »* يوسف وهف ]وك اوكلهأف' دو امافر» ةعراتلاب دعو دوش ل

 ل ندور 3 يي فا ,لجرلا ى فقل. ةدباك | ةحمو ,ةياع رصرص جرب اوكلمأف "داع امإو ةيغاطلاابأ

 لاقي. لعاف مما يبانلا * ةظاغو ةبْلَص ةباق ىسقإو | مورلاو ةل

 رعاشلا لوق يف اعتجا دقو. ٍسأق رخو س اق كبلق|

 ةمنل اف يمانلا رباب ما

 نياق كيبلق خال

 | ةدحل اخ ريغ ةياعأ طخ يأ تفئازاا ماردلا ند

 اودلا فيس نيب ثرج .ةعقإو يف يدنملا لوق
 / ةنشرخ ضابرا ىلع مافا 5-6

 يبلاو نابلضلإو مورلا هب ىتشت

 |ودلو ام لةقاو او

 "يبقا اوءرز امرانلاو اوعج ام بينلإو ْ

 يا يف ا د ةبب ناعم يمك نايف ج ابلعتسي تاواص نونجلا ىلع ىراصنلا ضعب ديعويسقنلإوأ
 ٍدلاو .كلاذ وحنو رطخوا دربوا رح نمديدشا| جار +و .مساقر دصم ةمساقملاو . ةنم سيلبا درطا نهكلا|
 #4 اهبلا * ةبسن ومار كلذدكو ب سافل ىلع سوق وقلا | ميش ضرالا نم جراخا كي مامالا تا نا ةمساقملا|

 هبستي يل بلقلل ةاَنْقَم بْنَذلاو .تابنُناَيسفألا| فظوي نا ةفيظولا جارخو.اعتيروااثظلوا ار 1 |
 ُيوقلا ةبقرلا ظيلغلا ُدَوَُسْقلا - دوسق ظ 5 مسقِإو .ةردقم ريناند وأ مارد ضرالا ىلعأ

 *«ر!لجرلاو.راكتيلاروسق ١ . مساقم عج ةمسقل |و مْسقْلا عضوم مشكلو ييصاأ] ||
 ة.ظعموا لوا را لاللا فصنو دسالإو زيزعلا 0 مسقكلإو ٠ مئامغلا ماّسسق وهو ربمالا بان مأتم يدلصلا

 ت0 0 سانلا 0 روس ج "يلبس تاموأ 1 يرجو هلا ةنم قّرفي , يذلا ن ناككلا وه ةماعلا دنعأ

 ةروسأاو٠ةرواَسقو رواق ج بباغلا ٌيوقلا ناهلغلا . متل مستو ٠ عراوشلاو :نقاوسالا لع اهتم ل |
 رمق دحاولا ني دايصلا نم ةامرلا ضيا - لضفلا ابا يضافلا حدي بيطلا ينا لوق ةنمو
 اًنالفو٠ وب ةطلخ ابهَق ةيشقي ماعطلاب ملا بشق ّياطنالا هللا دبع نب

 ءقس ردت ردا كلا اد 0 ايا ماقس سلا رمسكم ةياغوهو كّفحو امو
 هيغلإو . مذلا وا ديحلا بستكآ ديزو .ىرتفا 5 لطايلا كاوس امو تنا لل

 .ةلفص فيسلاوةباعو ُه و ريحو ةفطاووسب اًنالفو.ةدسفا | ليج يا ممم الغ لاقي ٠ ليمجلإو مومجلا سقما
 ياش بشقي ةوغلا بشقو.4 فايس جه كاتالك ل الو | رعاشلاو لوقك سقم ”هجو كلذكو

 اهناكةتذك انالف حرلاو دصلاو ل كلا 5 .هجوب انيفإوت مودو
 *[يلاريخان كاوطمست 22

 .رم ةآيحالا لّيماستلإو ةلماسقلا -

 لجر بقل

 5 ام يبسللل ارجحما هبشي و

 عمج يس

 »< دسالا 0

 ىهو رجس جر ةيوعما نه حم ةناربع نعو٠ .ةتمسا

 .انباصا نم يا ةحئارلا هذهب انبشق نم لاقف “ 5-00

 ةبيطنو ةئسلا ةتفل اخم ةيوعم نم اهتبنتسا ةلعج يذلإو | لجر بقل ةلمسق * دسالا دل او لوّسِقلا * بارعالا
 .بغقلا ةباصا هريغو فيسلا بشفلو . مارحالا تقو لاجل بقل لالا

 تملا اهتاصا ىلإ ةيفشو هديا تيقق لوقت: ةماعلإم | ليعلا - ”هزياركتاص ص 7 تينا
 * امذوا 5 2 لجرلا تقتقإو .ءىسم اك | 2

 | + سْقَتلا فيعضلإو طايفمإو لعاف مسا بشافلا | ةمالظّدتشا 04 ١ 3 رو

 ل

 االاا



 يذلآ سرفلإو . هَيَط لعر كنت ىتخ اهيط لوا بايغلا

 يذلا هيثلاو عابر ٍبناج نموهو بناج نم حرقا

 مسقلا * ةغلابلل لاعق ماسقلا * نيتيشلا نيب نوكي
 اذا فاقلا م 2 .لكنيسق 5 اذه لاقي ع

 عزا ل ركل ابو ردصملا ديرأ ١

 | يا ارااو ميجحنألو ةاطملا ا مسشلإو موسقملا يد 5

 عقيب نو ةداعلاو ا ردفلاو هاكأو ثيغلاو ٌكغلاو

 لا نم ويف بصي مثوانا يف قل 0 مسقلا ةاصحو

 كلذَكك اضِيأ بصي مث هكر 007

 يف مولا ناكاذا كلذو .اًرج «لهو رخآلا برشيف
 ٍدحإو لكل انيل اذكه ةنومساقتيف مم لق دقو رفس
 تاجوزلا نيب جوزلا ةيوست اًعرش مسقلاو٠ .رخالار 0

 دل ردنا وللا لوركا
 حالطصا يف مّسلا ةنمو ٠ موسقملا ءيشلا نم هزجلإو رنخلا

 ماسقا ج لوصفو بابا ةاحت باتكلا نم ءزجل نينو
 مسا ب ةغل اًضيا مسنلإَو ماك عمج هذهو مساقإو

 ةنحت اًجردنم ناك اموه ءيثلا مسقو .:داعلاو فلغلا
 ٌصخا وهو ةلكلا تع جر دني ةناف مال كة ٌصخإو

 اهني 0 نا اما لكلا تحت ا زبك |و . اهتم
 1 ا رك  كايانلا

 .راطعلا ةنوج مسن .اماسقا ةثل انلاو . اًقانصا ةيناذلإو
 ل مدا علا ع اوهو هريغوا ىلاعت هللاب نيم امسقلاو

 : ةايلاو واولاو هلا ف ٍِش ه جاينلا دنع مسقلا فرخأإو .ماسقأ

 تدرفنا كلذلو مسقلا فرحا يف لصالا يف ةلبلإو

 رجارلا لوقك اهتم هلسف رك زا
 م

 نم بيصنلا

 ريع صفح وبا وّثلاب مسقا

 ل ا ١
 0 مسقأ لاقي الق اهريخ عم كلذ زوجيالو

 .ثارنو ها يف اولا ن نم لدب ةلئلإو اهنم لدبوإولا
 أ هيفن وا هتابثال مسألا قاّسإ ام وه مسنلا باوجو
 سا ةيسقلا* لهاجي سيل ةناوا 3 اًديز نا هللاو

١7٠ 

 ا 0 ٌنظلا كلذ ىوغي 3 2 ةءلختف ءىشلا كبلق 2

 ٠ ل ركب هم ةمسفأ |و ٠ جراخ نانثالاو. هع لوسقم | و

 الا وت واعلام اق انين |
 ةنجولا ىلعا وا هجولا ىلعاو ١ نينيعلا نيب 8 نيدخلا

 ماا بيصنلا لع قآطتو ماستقالا نم
 ّيّرملا ءالعلا وبا زيشلا

 0 مقا ياناخ دق قزرلا مساق اي

 معا نم يل لق "مهم تنا أم
 وا عئاشلا وحلا نييعت نع ةرابع كآهتنلا دنع ةمسأل إو نم

 لها دنع ةمسفل و

 واستم مازجا ىلا ددع ةيزجمت باسحلاا

 0 يش رج يذلا ددعل اف .رخآ ددع 01

 يذلا ددعلإو : هيلع اموستم سي ِهِلَع ٌةيرجت يذلاو
 ىلع ةرشع انمسق اذاف . جراخماب ىسي كلذ نم لدحت

 مم 20 ةرشعل اف. نافثا جرخي ًالثم ة ةسمح

 . ةابضتالا زارقإو قوقحلا ريع ف

 ردنب اهندع

 || هجولاو نسحلا يف اههيف فاقلا هن عم اهيحتفب ةيسفل |وا
 ىأ فنالا وأ رعش نم هيلع ع اهوا ةنم لبقا اموأ

 ةنوجو فنالأو نيتنجولا 7-1 اموا عمدلا ىرج وأ

 ارعاشلا 0 00 جراطعلا

 مَاَسَق اع اًرناند 1

 هانا وو جولا فش دق ناك نإو

 را 2 3 منان ا 3 بيصنلا ميلا

 || ءيشلا ميسقو . موسقملا ءيشلا رطشو ٠ مق ج ليمجاو
 || رخآ ءيث تحت ةعم اج 0

 || ءيش تحت و لباقم ةناف مسالاك |

 .|مسق اهم كف .اهبنم ؛عا يف ينثلا ةيلكلاوهورخأ
 قوسلاإو راطعلا 0 هم ا دي ردحألا

 ةرتنع لوق امإو . ٌماسق ج
 ٍةويسفب رجات ةراف ّنأكو

 رملا نم كيلا اهضرا

 وحد هانا لاقي نيملا ف يتلا لكك

 ٠ مساقالا ةنحاوو بيصنلا ةموسقألا * عضوم لاقيو



 |نيب لاملا ماسقلا مسقو .ةغل امل دوش مسق ىنعب موقلا ركلا ةةيبطسلاو ةلياط سلا
 رعاشلا لوق امإر .مهابصنا نيعو مهيب ُنّرف هاكرشلا ثآلآعسللاو لاطسقلاو لطْسَتلا - لطسق

 ارد ركذي | رابغب صاخ وه نيلاعفلا هقف فو .نابغلا لوطا
 تسق ف ناف اهتف اه ممسقل .٠ , [|ىا فزخملا نم ثبوبنا نيداوللا نيج لطشتلانا

 يركن اباها نعف ثركآ نإو كاذف راكع دا . لطاسق جالا هيف يرير "1

 يا ٠ تصقن تركو مسَنْلا يف تمع تيقورلع وبالاق لاطسق 7 ةيهادلا لطبق ماى .رطاسقو هآرلاب

 . دوصتملا وه ك اذف ع.مجا ىلع اهيف ام ةمسق يف تدع نأ | توضرهغلا نمو ةريده لوجلا ةَلُطَسَق *ةللخ وذ يا

 يالا وعول اياها نب :عصقنن امناف اهتممق تصقن نإو |بوثو قفشلا ةرحو حّرق سوق ةّينالطسَتلا * هيرج
 كأم مستقا ةساقم ةهماق * صقنتال مهاتفا و افا ىلاوا نالطسق ةسا جاسن يا لماع كا يوم |

 .انلاحرمالا ىلع ةمساقو .ةمسق لك ذخاف اهني رشم سل دنالا يف ةدلب و . ةلطسق |
 يا اومهةتفرهدلا موّسقنو .فاحاًماسقإ هللاب مسقإو | ةنيبطسفلا بإوصلا وا ةَيَطَتلا - نطسق أ
 .ةمسك لك ذحا,ل الإ ءافل اهنايساقتو : اور مقرف ةريكلا|

 |اومستقإو .مسقناف ةمسقل اقي .ممسَق عواطم هيغلا مسقنإو | يت ١ ةطالبلا يا ) بيطلا ةيالص سائّطْسُقلا ]|
 دع هر

 ممل بلط ل جرلا مسخ: إو .ةوسق 00 متيب لاما اع :طسق لصالاو. دوش ( بيطلا اهيلع ىلا

 بلط هللاب ةمسفتسإو .( م لز يف كللذ عحار ) مالزال اب | ىلو الا ةاطلا ضن دقو ةنيطاطسق وا طلسم
 ظ لارا نما هيو يرحم) اوما ودل اكل عا كلملا ىلا ةبسا نافع ينب نيطالسسلا كللم تشاد

 قيل ةعيج ىو نشغل (روود تقووا هرج الا تقر |! ةييورلاو ئسرامذت تاكو يذلا نيطنطسقأ|
 قيب ةن دطإو نس]و ر دضم ةماستلا + اًرظنم نوكت ام + :ةيلعلا-ةناتشالإو لويس اب لفرد ندا

 يأ نوهسقي ةعامجلاو ٠ تاناسق جنك ور دملا غلا ةابلا ديدشتب ُبقسَعلا - بقسق
 حابصملا يفو . نو دبشي وا ةنوذخابو ءيثلا ىلع نوفلحي | امو .ريسلا 8 تالف. .عرسا لجرلا سقس

 . مدلا اوعّدا اذا ليعفلا [باوا ىلع مسقن نامألا ةماسّلا | بلكل ابو . ةكّرح <يشلإو .ةتننإوأ ب لكأ ظعلا ىلع
 يل ره ا تعممجا اذا ةقافلاب 1 نلف 0 لاقي م وصلات دع 6 0 هلوقب هب يا ا

 معمو ميحاصللق هنا رلجر ىلع اوعداف لبتقلا يلوا ليلدلاو عيرسلا ساةستلا«دسالا سّقستلاو سيال |
 هباع عذملا نا اني نيسخ هلاك ةنيبلا نود لباد اد ري ديجلاو >2 دربلا دف 0

 0 1 هعضلسلاو ضيا ةئاَك 8-0 2 تقلق # 0س 7 6 9 01
 عانتمالا يف يضاقلا وا يلإولا دنع اكص هنغ لع لجرلا|ثدصم ةنشبتلا اهكيرحت عش راق 0
 دنع ةفاستلارتق دوو ِم 001 هكر ركدم نع | هيلع الكرك يأ ننقل دوس *رتاوتملا ليلا لو

 ةيانج مهنم ثدحت نيذلا ياو تحت ناخد ةلملا ةزرفادا 0 راو اهني ةريسقي لاملا لجرألا م ق

 نمأب ةيانوملا ىللت ةميق نومّرْغيف انلتلا كالما ىلع هرظنو 2 هرم ١ نالفو . مقرف موقلا رهدلاو .هازجا ا

 هسفنل ماّسقلا ةلزعي امو ةقدصلا لام ةماَسْنلإو .يلإولا | مالغلا مْسقو .هيف عني ام ردي لوا عنصي فيك بف ا
 0-2 مو 9

 ىواعي نم ”ياسقلا + ةماقلاو مك ايا كثييدحلا ةنه ةنمو | د | رهدلو
0 

 لالا نالف مق + آليج ناك ةماقم كقيأا

 انيك



 يرشخعزلا دويح خيشل | هللا راج ةمالعلل ضيورعلا | اهبل اب اا 2

 ْ طتسقو.لدعاطسق طسقيو طسقي ولالا طسق | نسحا اسيسفن لبالا سسق * [سيسق راص ةسيئقو
 / الهون قمل نع ا ظبلفي | متو ص اوي فلطو هع امنت هيلا سس اي
 .ةسباي تناك أطسق طسقن ةقع تطسقو .ةفّرف <يثلاو | ةنمو.ةينيمراب ديدحلا ندعم ساّسقلا * اهعمست ليلل اب

 طوسق سرفلا ماظعو .نيعيصتنم اهالجر تناكةيادلإو | يذلا لبالا بحاص ْنَقلا * ةّيساَسْفلا فويسلا

 ةمولعم هازجا ةلعج اطيسقن نيدلا طسق * تسبب | بنارملا باحصا دحا ىراصنلا دنعو . عيقصلو اهقرافيال
 سراغلا طسسقو .رآق هل ايع ىلع طّسقو . ةنيعم ل اجاب | جؤيشل | اهانعم ةينايرس .فقسالا نو دوهو ةنايدلا يف

 دل اج اهم دارا تردي لعجب ي١ سارغالا|| نزار تعسا ودان الاورمع نب ا ب شو
 اوطتستلو ٠ لدع لجرلا طسقإو . ةيوسلا ىلع ةمولعم | .ةغالبلا يف لالا هب بّرضي : اهرعاشو برعلا بيطخ

 مهب لاملا اوطستقإو . ةيوسلاب ”ةويستقا مهنيب «يثلا | نم لواو:هيلع بطن يفرش ىلعالعنم لوا وه ليق
 يتلا رداصملا نرموهو لذدعلا طسفلا + ةويستقا يظل اك نسل الاب اما مالك حاتتفا يف لاق

 لاقي ا لجر لاقيف لذعلاكاب مي فصوي ٠ ٠.نالفولا نالفنم بتك نم لوأو ٠ 2 فيسملع

 طتسقلاو . بيكو دحاولا هيف كحوتسي لع دماغ ةنيبلا لاق نم لواو ١ ملع ريغ نم ثعبل اب َرةانم لوأو

 111 تضل ةاراسلا هللا حري ثيدحا فو ركل نم لع نيب كا نم ل

 نم هزجإو زوكلاو نانإللاو قزرلاورادنملاو ءينلا نم [نسفلا 5 هد>و ةما ثعبي نا ةمايفلا مويوجرال ين ل

 . طاسقا ج اًضيا مجنلا ها لاقي دقو .طسقملا نيدلا | ةسقلا * مامنلا ساّسقلا + قاَّذحلا ةفاسلإو ةالتعلا
 رهإوعلا ءاسنلا عينجم ةماعلا حالطصا هي طسبقلاو |اولصإو نقلا ىراصتلا دنع سيلا * ةريغصلا ةيرقلا
 طقلاو .ةيطسق ينم ةدهاولل لاقبو شغنلاب تارهاجملا تايتاجلع قالا ودا كا ؛ نوسيرق جدحأو اهانحمو
 يا لجرلا انو ]حور بد يوان ”يرعوي دنه دوع صاخب عبجلا اذه عج ام ا ىلع ة ةلنصبلا

 اًضيا ناطسنلاو .رابغلا ُناَطْلا «رطأ الب اههيقتسم | وليت ا. ميكلو: هل ةنصوأ رلقاع ركذملا لح هوك

 طيسق لجر * َحَرَف سوق ةياعسلاو 'يناطَشلاو ئذلا نابنغالا اذه لسماع :نيتدئارماب ماعلا ل

 ىثالاد طسقلا وذ: طسقألا * اهطسق يا لجرلا |. كلذك“ نيبجل ةيممالا رابثعا ىلع ةينصولا ٌهدافا
 يا ةاطسق ا ةجوعم يأ هاطسق لجو. 2 انايهرو نيسيسق مزنه ناي كلذ ةدئاملا ةروس يق ةنمو

 تظلغو تبت يا هاطسق كرولا طاسق ج ةسباي |ةسفأو كانباسق لت كا عمجيو ٠ ها ماو

 طدق ج اهمسبي نم ضيشنت داكتال ئح | نم لولدباف تانيا 1 ةزواشتك ةواسوو

 | | اطيقاو رطسلا + اهدقننا ماردلا رطسق 5 ةتفيظو و !ا"نقما اح ةيسيسفلا ا اناو نهادحا

 ٍْ غار دلا دقتنمو ذبهج او مسجلا يرطستلا * ذبهجلا ا يس بوو ٠ يدر اي يس ”هرد

 1 ةرطاسق ج |امرفلاو شيرعلان يب عضوم وهو نسق ىلا ٌبوسنم ةفاق

 1 موقإو نازيملا ساظنسنلاو ناطسقلا - نسطسق_ ٠١ |ةنموءانيس يازلا تلدباف ُيَزَق وهوا .رصم ضرا نم

 ىه ليق ٠ ناك نانيم يا لدعلا ن هدام | تيزاوملا باث لاقف ةيسفلا ام لعل ليقو . ّيسنلا سبل نع ىمخ
 0 لدعلا ل صال ل "لل [ببن لمي رج هش !ماشلا نم انيتات

 ملع ةليلج ةلاسر ميقتسملا 0 برعم | ترج يبا إو اهدحو قرت ةقان سوسقل + جرتالا

 ءكالدرا



 يزق

 ةيشم ىثم الرو آلْرَق لرب لجر ١١ لّوق

 اللا هر ٌديزو . لجرلا عوطقملا يقم شم كالقوأ
 ا اهو | 1 اكل اوكا قاسلا 2 ١ جرعلا من قا

 بئذلإو لّرَتلا وذ لّرْقألا * امهب الا لزقا نوكب الو ِ

 5 عما نالزقالاو .٠ تالا نم عونو

 لزاقا ج بافعلا

 تك

 مل يا اف وقل اقب مدل مالا + مرق اذ ناكأ
 رك رع يلا ةبلغيال يذلا مارق ْ

 قالخالا رغصو للاملا يف مسج 6 8 "ل ةكاندلا أ

 دخول قتلا ل ذرو لاملا ًادرإو رصِقلاَو سانلا يف |

 جيو ىتني دقو . ردصم ُهنال قفثالاو ركذلاو عيجاو ظ

 0 0 او نامزق نالجرو رف  لجر لاقي .تنويوأ

 مزق لجو تاَمَرَق ةأسنو: زو ىارقو .مازقا لاجرو ْ

 .ةمزفو ههارداو ةكارد 2و رمزقوذ يا مزَقو مزذو مَ 5 |

 | يذلا ميئللا هج ةثا ريغصلا مّرَقلاَو ضبا مزقلاو . ةمّزن
| 
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 يف بّيطلا يلا لوق ةنمو . مازقإو مزق ج هدنع هما
 يديشخالا روفاك ءاجث

 0 نم سانا لك تاداس
 مرق ا نياسملا نعلم

 50 ذلل ةريصقو ريصق يا ةمزق ةأرمإو لجرو

 مزقلا مسالاوأ
 | ةليمزقلا * ميمرلا ريصقلا لمرَتلا"كأ لفرق

 0 0 هجو لءوفطي ام ةلماَرَتلا *رّكّدلا

 ١ حالطصا نم ضو .ةطنحلا نيب يذلا ٌسقلا

 اهرتك ماش كا

 ةاضعلو ٠ .زفل ) ٌيواو ) او اورق وزقي لجرلا ازق

 | تالف ىزقا * ةَرقلاب بعل ٌنالفو .اهب اهيتكت ضرالا
 هيا 0 0 #3 ب كعب بميعل 9 هءازقا

 0 ناكالَرَم لزني لزقو.بثو نالفو . جرعالا

 |اًمرَق مرعي لجرلا مزقو ٠ باع امزق ةمزقي ةمزق

 ما هزم( اة يزق

 سسق

 دنع ئزتلاو ٠ اذه ئز رذلا سني ل اهي بقللا يلا

 سيشل ثل أو :.ى 3 م بمس 7 0

 باص 7 هل ةبوسق ببسي *يثلا بمسقو» بورغلل |

 يا) لمت 11 لوما لعاف مسا بس

 9 كضت ايكدعلا ««نملل عكر هلا 0 للا

 ةاونلا بلص مثلا يف تتفتي سباي تو دي دشلا بلصلاو
 ماد نهلزال كالا دوحتلا ل بلع ةلعارلا

5 

 انلا + ٌدتْشِإو

 * ثوص عملا قىرج نطيل | + فنا كارد

 ءابلا لكي دشش فكشف لوط ديد: كانا

 2 اعل ُُ دات * ضيا نس هدفك

 ةياغلا يف ئوق ك0 يس + طظيلغ

 ١ ةفاولاب ق ةقواالإب ةئينك فويضاتتلا
 داكلل ديس 5

 تقم وراتما ةفررتخل مجم ارا راش

 : , ليوطلا ركآلا
 ستسق

 لجرلاو ٠ بلص ةحوسوو ةخاسق ايد يثلا وحق

 يا ةباي ةحاقم ةحعاق * ةلتف لبحلإو . ةظاعنا رثك
 * ةظاعنا رثك لجرلا حقإو .ةّدشلإو ةسوبيل اب ةلماع

 حاسفلا * ظيلغ سا جاق بنوثو . لعاف مما جسافلا

 حوسقملا * ظاعنالا ةّيقب وا سبيلا تقلا + بلصلا
 دكاعلا

 ضل هللا ديدن كلا 2 تع
 + ةرهقو هيلع ةهركا ارَسِق ”هرسقي رمالا ىلع هرسق

 ءارلا ديدشتب ٌريسفلا *© عرسق ىنعمبرمالا ىلع 'ىوستقا

 ٌياطتلا لاق٠ ديدشلاو ّدعلا |

 ربخملا كمسنم يلو د ا

 00 < فاقلا ةّم امي ندب لجرلا ف

 . اهقاسنو اهيعر ندحا اّسق لبالا قو: ةبلطو ةعبتن | ىا
 . ةححم| او ةمحللكا ضعلا ىلع امو . جب والكب ماذا ىقلاو

3 
 6 32 تي اهدحو تعر ةقانلا فلل |

 لت .

1 

 امدح أ كتابنا ومعلقا ع وكتلا خ



 نم زرخنلآو بولا يشل فيرظلا رتل # كلذك | نم كلم مسا لبق باعلاب 117 عر

 ماعلا دنعو .رقلا عئاب زاَّرَلا «اًريكأال بياعملاو يصاعملا | .ناطيش مسا ليقو .اهدحا ىلا سوقلا |وفاضا معلا كولم
 ديد هربرت فلا زارملاو م فلا دود ةيبرت يبخل | ناف حيزق سوق ]ولوقث ال لاق هنا م
 جاجزلا ةشيشح ةماعلا همست ةماعلاو. هللا سوق !واوق نكلو ناطيش مسا حرق
 ةدح اظن اوفو عيا وع يظلا عزق .ةحرف عج رك رب دقن ىلع فرصني حّرقو٠ حّدقلا سوق

 رمال ةديح ضيا عزو. اك را ردنا عزت ةحّز هلا * كماك الو دعم اَمَلَع هنو 5 دقل لع فرصنيالو

 . ضكرلل ايد سرفلاو.ةلسرا هلا لوراإو . نيعم حازتلا * حر ج اهركذ ّرم يقل ١ نإولالا نم ةقيراطا
 ءيثلل ان الفو . هييحاو : يف اياقب ةدم تيقبو ةقلح ةسارو حرق ردصم مرنتل اي ا حم * حولا عناب

 0 قطنملا يف هل عزقإو . وريغب هلغشي لو هل“ هدد بلكلا نا 1 وأ تابن سا لع» 2 يشو

 هيلع ام هن ضكرلل ع سرفلا عزقلو : لوقلا يف هيلع ةاعو ةحزاملاو ٠ ريزابالا ضيا جراتلاو جيزاقت

 رعشلا نرم ةلصاملا ةعزفلا * ,ةقرخ ةعطق يا َعاَرِ يف ٌراصق 2 نوصح ه ١ نينلا حر 7 ث حزنلإو. 0

 سارلا يتسإون يف بئإو ذل اكو ّبصلا سار ىلع كَرالا يلا ره بيرغ نم و بلكلا نثرب لثم اهسوؤر

 ميس

 00 ارلزظتت فرغفلا كرم ليلثلا فرذا سوقلا ةَلَحْرَتلا - لدزق
 نرد عطق عرقلا 6 عز نق ُِ اويتعسو ةعزنقل كَ طيتالبف ماكل انبالإ ع دصحتلا دزتلا - دزق

 سار ىتلحت نإو لبالا راغص اًضيا عّرَتلاو . عَرَق وف لادبالا لع ري دصتلا رْيدْرَتلا - ردزق

 عزتي اهيدت ا رن اع عما كرنثو يصلا تونولل ضيتلو بادرت ذم ٠ ةيلارق |

 تاحتب ام فويصلا نم عرتلاو نع يهم وهو. هك عي مرد نم ة ةزنلا رقي س ١ ن ١؛كيدحا قوأ

 ماغلو يداولا اق ضيا عّتلا + عبرا يف فقتانتيو | ؛ 1 و ةتبأ ةذح وسان 5 0-3 يا برغملا

 قو. 1 را نمي يطع كتل هير لع كيبل لكو نددلا قعر ورق + تعامزارق 3 سندلا نم زقوأ

 | 05 اا سل تداجرل اك ايبا تناك تيدا | . ةفاعو ةبنقإ ةيم. دعيت )ردت بعجز وحس ان

 نم :يث يل ةَعَرَق ةدنعامو.ةانزلا دلو اضيا ةعّرقلاو | مسا زاقلا * .هوحنو ٌببضلا لكآ نم ززقتيوه لاقيأ
 *ةعْرقلا ةعيزتلا +حَرق سوق يا عْيرق نيوق#باينلا | ةبرشم ةزفاقلإو ةزوقانلاو ةروزاقلا *ناطيغلاو لعاف
 1 با نوع هانتام شابكلا نم عَرقألا ربراوفلا نردةهريغصلا وأ حدق وار فلا 8 ترش |

 ريشبلاو فينخملا عيرسلا عزتملاو ٠ نضعب يتبو ضعب اما تيكسلا .نبا لاق «ةزقاق لةئالو ليق :ساطلاوأ|
 ىتح ةتيصان فتست ام ليأملا نمو .ةراشبلا درج يذلا | تايحلا وا :مظعلا .ترابعتلا زاَرقلا + ةدلوف ةزقافلا|

 الا هسار ىلع سيل نءو ةقلخ ةيصانلا فيفختإو قرت ردم زا ناو كن معلا زازقلاو .راصقلا
 جلا يفرياطتن تاقرفتم تازعش | ىه فلا ثيللا نع نعو . برعم ٠ ب ر | مسربالاب

 , نييطم ريغ يفرش ىلع يذلا عرفا - لعزق ْ 0 اربالاو رقلا مصعب لاق اذطو . مساربالا لم ىواسيأم

 هيث لك نم عيرسلإو | ةماعلاو .ريرحلا دودزنلا دودو. قيقدلإو ةطنلا لثم

 ةنم ذيفلا ميشلا نمزقاَرَقلا زقزق | دءابملا ٌرفلاو . ةهيبملا ق ارشلا نم 5 ٍِش امزنلالعتسا

 ا رق جةيسراق برحلا سابلو عردلا دكَرَلا ع 0 ززقتم يا 0 رو 00 سندلا نم



 حزف يرق

 يفو . رودنلا اًضيا يراقّلإو ٠ راقم ج فيضلا اهيف ل و. دلبلاو ةبرثلا فالخم دونا طوعت :اك أم ةنيدمل|

 ثنيصن وهو روبفلا سوماقلا يرو يور ةمسنلاو .ةنيدملا ىلع ةيرنلا عقنال اذه |

 حرق يفرك حايرفلا - ميرق نال عما سايق ريغ ىلع ىرقو ىر , ج سايق ريغ ىلع ا

 هيثلا بزقو .اًريثك اهي ابرق اهبزةيةأرملا برق ١ لاّسف ىلع عج نا ةبابف ٌلدعملا نم ةلعَف ىلع ناكأم
 رجانلاو لءاف مسا بزاقلا «ٌدشإو بلد اًبَرَق بّرقي | ايارق لوفل ةماعلاو ٠ مر مايو ةبيظ لش
 بنللا بزنلا * بلا يف ةّيمو رجبلا يف + صيرحلا ةيرقو .اهجارت عينج كلددلا ةيرقو . ةّيِرَق عمج ةناك |

 ىطلاركذلا ٍيربْرلاوربزُنلا* اعماج ءارملا زق ١ 1| ظّئلتي ام ارثكاو قدم كراتيشلاو: ةكيذللا راق ١
 زل لع فرحزلا ةروش هيل هنموافناظلاو هك

 . حرْتلا اهيف لعج اًحَْم اهحّرقي ردقلا َحسَرَق | ٌرئاخلا نبللا نم ْيِرَقلا * ميظع نيتبرتلا نم رلعرأ

 حزقي حزقو هلوبب بلكلا حقو ٠ عفنرا *ي + كلا حّرقو ةعفدم وأ عالتلا نب كيتو ئرقو. . ضخ ل |

 اناحَرقو اًحزق ٌُردنلاو ٠ عَ ةلسرا 37 احرق ةضورلا ىلا ةوبرلا ىرم ( ةعقوم سوماقلا يثَو )

 حرق نولمعتسي ةماعلا ضعنو .ابنم جرخ ام ترطقا يداولا ىرج لكلا ينو . ناّيَرََو ةارقإو ةيرقا ج
 اب .ذ لجردنلا حّرق * جيرقلا اديس رض ىنعمب يِطغي مظع رما ثودح يس بّرضإ يرقلا ىلع لصف |

 . ةشرو ب ىر هلوبب بلكلاو . ةئيز ثني دحنإو ٠ .حْفلا | يراجملاب يسداولا هام لعفي ايك ابينخيو رئاغصلا||
 حّرفلو ٠ اماع رثكيل لوبا ملغ علص ةرجل١ لصاو | انييف داوعإو لفتلا ةيرفواشلا يرَلا + ةريغصلا ||

 ركذلاو لعاف مسا حزافلا * ةينكاّبعش بعشت تابنلا | عارشلا دوعو تببلا دومع سار اهيف لمي َضَرُف
 ةيثلا حّرَق نهوهو لاغ يا يزاق ”عسو . بلصلا جدوملا ىلعا ينوا هالعا نرم هضرغ يف لج يذلا
 جزاوقو ٠ حزإوق ج حزافلا ثنّوم ةحزانلا * عفتر ١ يا نيّيفطنملا دنعو . عابتنسالا ةارقتسالا * ايارق ج

 حْرتلا + غلا ببصي ضرم حافلا * ةتاخافن مالا | كلل كاف رمل هيوم هلا يلكلل مح تايثاوه

 جْرتلاو . لباتلل حّْرِتلا يف ةغلو بلكلا لوبو ير دصم | عبتتب الا لصغال هتامدتم نال كلذي للا لكلل|
 ةلمعتست .ةماعلاو .ةيحلا أ ليو خ ابانلإف 0 أ دنع لفسالا ْمّْكَف كرح ٍناويح لكانلوتك تاّيئزجا|

 انيانم قف ملقا يتلا ةنيعضلا ةييمدلا تودلا سارغالا ىهو . كلذك عابسلإو غغاهبلإو ناسنالا نزال غضملا

 ريغ ةنلدزملاب لبج حّرقو . ىرخا رقثكما يف دي يمزج دوجو زاوجل تقبلا ديني ال ٌصقان ةارقتسا
 ذا اًقيفحتال اًري دقت حزاق نع لدعلاو ةياعلا بفرصنم | حاسوفل اك يرقسا الان انع ملا ن نوكيف كلزتك ديل

 ريغ برعلا لاعتسا يف دجو 0102 يع دال يف محلا دجو ناف» غضملا دنع ىلعالا كف كّرحي ةناف |
 «رتسيل ةيلللا عم ىرخا لع هيف دّجوُب لو فرصنم | نيقبلا يلي وو اخت ءارقتسالا نراك تانزجلا عوج

 . ةجاحأب موقي ام هيف لص#بل لدعلا هل |ررّذتف عنملا ا ثاويح اما مسج لكانلوتكامسقم اًسايق ىسيو |

 ليعشي قرثاد فصن وهو باعحل | سوق رة ٌنوقو | ليلق وهو . رمت اهنم دحإو لكو ٠ داج وا ثابنأ

 ةعشا رسكت نم نّوكتب وهو ٠ نإولالا نم ٍرثك ىلع ,رطملا هلم ويف عمتجا ام لك ةاّرئاو ىَرفلاو ٠ ل اهعتسالا
 ةلياقملا ةهحا يف رهظيو راخلاو | هللا تارطق ىلعرونلا |. فيضلا يرقي يذلا ةارماو ىرذملاو باج لك

 ةَحْرقلا نم هنولتل كلذب يس. كلنلا نم سيشل لا- كم لجر موف يس اكاّضيا ار :ارقمو ةارقم ىقنالاو
 ليقو ةكاضوالواا رحت ةرضخو رقرغص نم ةقيرطلل ار ةعصقلا ضيا | ةارقملاو ىلا: 31 0

|1716 4 



 درت

 بيا رول هلا ةباصا اهم هرغي ءءاللا رك

 |ةندب هرقو . لفرق شو ُهَرْفَأ وهف نانسالا يف جن اك
 ناك نمل كرف هنو د
 هرقألا ءرتتْلا + برضلا|

| 5 
 + مخك

 بهارق جن سملاو ديسلاو راعشالا ت تاوذزعملا نمو ظ

 * دهارق ج صخرلا عانلا املا دهْرْفلا  دهرق ظ
 عمو ةنز فل اب ديهارفل اك ديهارقلا|

 اريبكلا 3 رولا بمْزَتلا- بصهرق

 .ةعبتت رمالاو ٠ هدصق (ٌيوأو ) اًوْرَق وري هبلا رق
 ةارقنويشا را عظيما ىرقا * ةنعط عرلاب اًنالفوأ

 مزلو ةنايضلا هسا ىّرتلا بلط ٌنالفو . ةرهظ يا |

 تراض ٌلّمدلا ئرقتسإو.ةعّبتن ارقتسا ةارقتسإو ةازنقا||
 نسما حده يبنتملا لوق ةنمو .رهظلا اًردلا* ةّملا هيف |

 "يودتلا قوعا نب ٍ

 ةَسان صخشل ا اذ ناكول لئاق ف

 رهذدلا ركسملا نيكم ُداَرَق عا
 رييكوه ام رادةب مسجلا ريك صخشللا اذه ناكول يا
 ولا ور 0 دنلإ]

 ضرالاو ٠ لبالا درت "- لشذم نس ضوحوأ

 ليسو اهيعشمو ةرصمملا ليسو ورق ج مط داكتال
 ذب وا ( ذيبن بق لمعي يا ) هيف ليف ل ةلففلا| |

 جانإو بشخ نم حدو برشل لل ةناجالاو نكرملا 4 ةنم

 ةورقأو ٍرقأو كارقا ج ثاثيو بلكلا ةغليمو ريغص
 دلج دّدَو بّصَتلا نم فوجالا اًضيا وُرَتلاَو .يِرقوأ

 طوقسوا هام بابصنا وا ك انه ىلا ير ذوفنل نيتيصخلا

 دحإو ةقيرط ىلع يأ ادحإ اد اورق مغكرتو ١ اع الا دحا|

 ةاوزقلا *رطملا اهنبط اذا اورق ضرالا ترن لاقيو
 0 انيالو. ماخسلا ةليوط يا اورق ”ةقانو ا ةداعلا

 لجر#* ةظسووارهظلا ع ادت #7 ىرقا 3

 داج د دع اولا ةوْرقلا * قرق ه هبتضيب دلت ذا

04 

 | رشالأ ياا ةمزلا سرفلا ىلع كجناوأ علا ا

 يرفر

 يالا * ةفرط سارلا ةزقو 7571777 ٠
 , ]| كيوطلا يرْوَرتْلاَو 4 م اهدحإو ماكألا سوؤر

 .أعضرت الكا قتبشخ يف اهسار لج ةئرقم ةأشو .رهظلا
 || ”حاكت دقعنيا ةيبرححا هتماقم يف يريرحلا لوقو .اهسفن
 نورقي مهال دوهشلا يرإوقل اب دارا يرإوتلا ةدهشي ل ٠|
 اهنوعبنتي يا رومالا

 دق يفر يحد حاورلا - حورق
 ||( *زاب ) ىرقو اًيرَق هبرقي ضوحلا يف هل

 .هقدش يف ُةنّرج عج ٌرنجا ام 00 ريعبلاو . ةعبج
 اهب دالبلاو .نانسالا عجو نم اهاق دش مرو ةقانلاو
 رق ىر ىرؤ فيصل ةتديانفا ٍضرا نم جرخي
 أ|+ ةيرقم يف !مأرق غي غل ةنيمعل |١تيَرقو: .ةفاضا

 ةآرقتسا ةورتتسإو كارتقا ىرتقإو آر 0 لجرلا ىرقأ

 أ تفيضلا ىرتقإو .ةيرقلا مزل نالف ىرقأو . ةفايض بلط

 | جرخي اع اهاكقنو اهارقتسإو دالبلا ىرتقإو .ةفاضا

 .ةيرقلا نكاسو لعاف مسا يراقلا * ضرا ىلا رضرا نم

 لإ قيرزل لك يلدا راق لك ف 1ع نا
 ةعماجلا ةرضاحلإو هيسراقلا ثّنّوم ةيراقلا * ةيدابلاو

 ةيزانلإو . فيلا ٌدجو هّدحو هالعاوا جرلا لفسإو
 أريصق ئاط ديدشتلاب ( ةيرافلا سوماقلا يفو ) اًضيا| د

 || تازعالا بحت رهظلا رضخا راقنملا ليوط تيلجرلا

 ثيغلا لودر ةناكرطملاب ]ور شبتسا ا اذإو هب 4 ك2

 راوق 03 ظلاو نووبشيو .باحجحل | ةمّدقم وا
 9 َك ٌيراوق نكلنلا لاقي يمحالا لاق ئراوقو

 نابل نورقي مهنا نم خا هَل هاديش يا ضرالا

 7 :رضاحلا ةاَراَقلا * ملاعا ىلا نورظنيف مهوعبتي
 ادنكولع عضوت لي وطاس ءرك ىراصنلا ضعب دنعةياَرَدلا

 || يرق يذلا هاا ىَرتلا * ةءارتلل ةسيكلا يف تاولصلا | .5
 ةيؤالا + لخيضلا هب يرق امو اكوا ةح عبج يأ

 [تلصتا ناكم لكوا عماجلا رصملاو ةعيضلا ةّيْرلَو
 ملا تيرق طوق نم سانلا عمجو ارارف ذختإو ةينبالا هب

 ليقو ٠ اهريغو ندملا ىلع عنلو . ةتعمج اذا ضوحا ثأ



 . لوعفم مسأ نورتملاو . ةونرآل اب“ تو يا كرت
 نموه يي در دنعو |

 يف نلءاتم نم | 1 كاكرح كالت هيف ْ

 م

 | قأط3 دقو .نئارق ج كلذك اهو ةيودعمو ةيظفل ل اقي

 . ةنم تانلكلا روكا ىلعو مج! ١ نم ةرقنلا ىلع ةنيرآلا
 بسم ىربكا اب ىرغصلا نرارتقا نييقطنملا دنعو
 . ةيرجلإو ةيلكلإو بلسلإو باجيالا

 ملاك

 | هاسنلا دنع ةنيرثلاو

 ةلثاواو ليسلا نيناثع سئناَرَتلا | لكل نا َنعزيو٠ انأيحا نه رهظن اهنا َنمهوتي ةينج

 هطعنويرضاد ذل اًضيا ةعبات اهنيمسإو 0 7 أ

 تكورذلا نّرقألا <” نئارقلا تا نوفل هك | نطاب

 سويتلا نمو ( رخآل اب اهدحا لصتملا يا ) نيبجاحما

 سايفلاو . هانرق ىثنالاو . "جالا فالخ نانرق هل ام

 وس اموه نيّيقطنملا دنع ينارتقالا

 ٍناسنا لك كلوتك( انيرص يا) نلف اب ةاكرك

 -- ناسنا 0 2 ناويحلكو» ٍناويح

 ياسا 0 تس تاك لكيشر ةييئنل |

 |ةيفملا نّرثملاو .ىرت اكوملاب 5 ةذوخأم اهنكلو اًيرص

 نرثل ١ عقل | لج ام نكذملاو ٠ نكيرودلا ١ ار لع دمت

 ءاياوز عب عيراذل كك كانا دنعو. ,ةنرق اذ ناكأمو

 قي واللا نخل نوكت . ةمعيض ةتيلغيذلا نر نق
 .اهدوذي هل دئاذ الو ةلبا يفسول 09 اهيلع هل

 ءانش معلا نع ابضعب وندي راغصلا ل ابحتا ةيدرقلو

 تنرتقأ ام تاببالا 17 ع

 ةلصافلا يهو .رفاولا يف نآلءافم نم نتَلَعو لفاكلا
 دنع نورقملا تيثللاو . 1, ض ق قود ىرغصلا

 ما دل * تفخلا مّدقم وه دا ونفت دحلان تاخا

 ٍِط لثم تأ ةاد يفرح ةمالو ةنيع تناك أم نييبفرصلا

 فاننا كاذ#ل لاا
 قوك دف اقرنفا اميره قورتلا كذا

 نم اهدلووا ةراغلا د غدا 52
 |تركَذ رصقل اب ىترتلا * ةرصاخما ٍبنرُقلاو عوبدإلا

 يل ةثذااوا ةبتذاثملا يمزق لوطن ةماعلا
 ةعفر

 ةريصقلا ةضيئرألا

 تع ِ سل ءرمأ لوقب اةلياكل . هيف نيفرحلا

 ارا يان

 نر

 عبد ق يفركذ ب

 ووو 5 لودجلا 0 نيِنركو تاي سنرق

 * 1 سلرقو ٠ داضِي ام. ا ”مانيع

 انتانول هلا * ءافغلا عم هلي

 قونلا نمو .لبجلا نم مّدقتي فنالا هبش سائّرِلاو

 قونلا نم سنّرنلا * لزغملا سانرعو راطقالا ةفرشملا
 سلا ةئيه لع لمع نسئرقم فيس * سانرقلا

 سنرق بإوصلا وا عزنقو رف كيدلا صنرق
 دايطصالل هانتقا يزابلا صنرقو . رم كيرلا

 ىلعايف ُرَرْخ صينارقلا * ردعتم يزال

 ةبشخ ةقوف اًضورعم ضرالا يف دي د دنو نيذل ىلإ دنع

 كانديس ظكرا ةيدح) كلت لخلايا رس اةريغص

 يزابلا لجر يظر رخالا فرظلإو: دخاولا هقرط نم

 ىلع نايحالا رثكا فتي .ريطلا حراوج قرد هو و

 ضراللالخل انك اتاك قارن فيشعلا كللت
 لنرقلاب 05 يا 0 ”ءاعط -

 تلا شقرا

 ةلاافعلب | قيمانل اك ةرق وغ لوفدتلاو لقول
 ةماعلاو ٠ اهاكذإو ةراحلا هيوافالا لضفا وهو . دنطا

 رم ةنمو كلا سو رمز ةنمو . لفنرق شبك هين
 .ةلوفترقو ةلفنرق ةدحإولا ىذا ةرهزو ىثنالا ىو
 بل اغلا يف رمحا هز هل هيفاتسب ثابن لع لفرق قلظيو

 دارملا وهو .ماشلا يف رثكبو

 فنرق

 اههنم كلسملا ”عّوضي أتماق اذا

 لْفئرَلا ايرب تءاج ابصلا ميسن

 نزولاب لخي وهو عّوضتي عّوضي هلوق يف لصالاو
 داضلا يف اههغدإو ةانلا نكساف

 21 ا سل و
 03 1 أ 26 تاع ملا دقي يع
 يف تركذ فرفملاو يونرنلاو ةّونرقلا - ونرق

1 



 :هل نيترينضل وأ ضرالا 1 يراطق غاب جل ةاازكلت عاسنال ظ

 كلذ 4 اليم لا ةرخبا رذنملا ضيا نينرقلا وذوأ

 هيبش ثابن مافلا نرقو .هسار قر يف انناكن يتروفضل |

 لا مولا ىقلدلاو نسلا يف نوكراشملا |

 ىلا م أ ةرابعص جوا ةيعج او ر دصم وق . زعاشملا |

 يي ) 1 ٍِش رار اك افرق حك ناكنلا

 نائرَتلا * يعافالا يف نوكي ام رثكاو اهسارأ
 لايق. هتجوز يا هتنيرق يف كراغملا هل 5 يذلا أ

 زا ةزاعضلا ةلئقلاو لمزلا ل ئلبإو نجل خرم ةلوعنكلا|

 نرد

 ٠ناَرِقو نوُرق ج لبجلا نم درفنت ةعطق وا ريغصلا
 ٍنامز لهإو قرع نم ةباحو لصنلاو فيسلا ٌدحو
 ناك أذا ع كيلل ريا م ىلع لمملاو اذا فم كاش

 لكلا ند دحاو ٍط هو ةماءد يفخلإو ,ةراجح نم
 | دجن لها تاقيمو تلا سلمالا رجكإو ةدحاولا ةّرلاو

 .يدجلا لابحر 58 تافرع ىلع فرشم لبج وهو

 ةتّوقوأ 4 ءارل نوعبتملاو ةئمأ مادو ناطيغلا نرقو

 |وتيرق يف هكراشي نملجرلا نّرقو. .ةطلست وا ةراشتنإو
 ارق هل تذختا يا ابلعب ةنالف تنّرق لاقي : هاجوز يأ
 رعاشلا لوق ةنمو ٠ ابيلا ةفا اخ

 اناني اق انت بلاو

 ةيضني نرفلا نا ركجوز تنرق
 ابرحإوف نرق الب ىقبيا تلاق

 هحن» نينرقلا وذ كجوز هانلي

 نر كلل( حا يك حل الخ قا

 كلذ هل ليق .اهيرغمو ضرالا قرشم نع ةيانكأهو

 ةايركلإو ناجرملا رجلا نورقو . ه ًالقابلاب

 رغو معلاو ةءاجشل | ِف ”ءاعوهوا ةءاوشل ا ف كريظنو

 ةأورلا مه تيثدحلا دنع نارقالإو ٠ نارقا ج كلذ

 "را هب عمجت لبحو لبنلاو فيسلإو ةريبكلا
 قنع يف دقي بلس نم طيخو رخآب نورقملا ريعبلاو

 ثويدلا

 ةرقلا * ةيدابلا لها ةفرعي الو ةرضاحلا مالك نم وه

 الد ماا

 مانورقو.

 كمواقي نموا ردك رولا ناركوملا ل1 داننلطسلا |

 نرق

 | ةتيواز وأ محرلا سارو ءيش لكنك صخاشلا فرطلا

 || ةردْلاو . لصنلاو فيسلا ٌدَحَو ةنمأتن اموا ةتبعش وا
 ةونرطلا ةَونرَلا * ةيوازلا ووخنو تيبلا نم ةماعلا دنع

 || ينو .هكداك دولمرلا ةَيِوَلأ يف تبنت ىرخا ةيشعوا
 ْ ا تمل اورق بقر ةربغلا ىلا زو اطو اد كض تفبن

 اويحو سنتا نوُرقلا * ةونرقل اب خوب دم يور هاقس
 ةقانو هيدي عقاوم هيلجر رفاوح عفن وأ اعيرس قرعي

 نامداقلا اهافلخ عيدجم يتاإو تكرب اذا اهيتبكر نرقل

 || * لكلا يف نيتمقلوا نيترت نيب عماجاو نارخالاو
 ريعبلاو سنتلإو لجرلا ةدل نّيرَقلا * سْشنلا ةنورَقلا

 ْ .ريشعلاو جوزلاو بجاصألو ةضراشات رخآب نورتملا

 | يركبلا دبعلا نب ةفرط لوق ةنمو

 ا هتنرق نع للسو ل ًاشتالءرملا نع

 يدتقي نراقملاب نيرق ٌلكف

 | نورقملا ناطيشلا ضيا نيرَتلِإو . وروشع نع لس يا
 اح يلا نورتللا | 4 ينتاك احلا

 نانيرتلاو . رةعكر لكيف نهم ارقي ام رّوسلا نم هائلا
 ةكرشلا * لبي امر ةهلط اخا نافعنال ةىلطو 20 1

 ةجوزلاو سننلاو تديرثلا كنوم ب رقلا 5 ةايبوللا

 ىك دقو .ةلعانم ىنعمي ةليعف يو لجرلا نراقث اهنال
 .نئارق ج ةلمكلا نع ةيرعملا هتماقم كي ئيريرحلا ا

 ةتبذاج اذا موقو . اضعب اهضعب لبقتسي نئارق ٌرودو
 أ|.اهبلغو اهقاطا ةديدشلا وب تنرق اذا يا.اهربب ةتنيرق
 الا لازيقي كنار هيرفلا تاحابدتع ةنلوفلاو

 نم ذَحْؤَت هيف لاعتسالا ريغ نم ءيشلا ىلع ٌلديوا
 || هقباس نموا دوصتملا صوصخ ىلعّل ادلا مالكلا قحال

 ةللرتك كا دالل افا. ةيل اتي هلل احح امس: يو كللذكك
 يف ْرَس يا افذح ةرابعلا يف ناف هللا فنك يفرفاسملل
 بطاخلا ره كوذخلا اذه ,لغ ديو هللا تيك
 دبم] تنار ةللؤنك ةيافقإور+هيل احلا ةئفودلا ولع عت

 ًأاوتدا راىلع لديو. عاجت لجر دسالاب دارملا ناف.بتكي
 |اذقو . ةيلاقملا | ةنيرفلا مقذأ هيلا ةبوسنملا | ةباتكلار 5



 ةريفكأ اراغملا ا 00 . يق 7

 لوما * ةروكذملا لبالل ليمْرتلا ةّيلمْرَولا *نابوالا

 اضنلا رث نم برص
 يف نرقاكع مج اناَرِق ْنّر نرَقي ةرهتعلاو هيلا نيب نّرق

 عج نالفو.رانسب الاو باظرإلا نيب عمج رسبلاو. دك

 هبلجررفإوخ تغقو سزنلاو ٠ لكالا ف نيتزمفلا نب
 ارق ةنزشب عيشل اب «ينلا نّرقو .هيدي رفإوخ عقاوم

 ثءروثلاو .لبح يف امعج نيريعبلإو هيلا ةلصوتو هب هذه

 وزنا نّرذ يف ةغل ١ ةريعلاو هلا نيبو رين يف امعج

 ةرماو» نيبجاخما نورثم ناكر نرفب لجرلا نرقو

 كاش لت ةباص#ا ةدئاز وهو ٌّنَرَق اهجرذ يف ناك

 لوهجلا ىلع لابتما يف راسا تنٌّرُق*نرقلاب ةهيبش

 نينرقم مهربا ةروس يقاةنمتو :ةراكللا دش "تتوج يأ
- - -“ 

 هب نرتقاو ةيحاص اناّرقو ةنراقم ةنر و . دافضالا يف

 | ىر لجرلا نرقإو . مصنا نرقو نرق ىعمب ةزوعلإو ا
 نوُرَملا ةقانلا بلخو ينملا'ةنئم> ةقان:بكراو نيمهسب

 نعو. هلع يوقو ةقاطا رماللو. نرذا شبكب ىو
 اهرما قاطإو هئعيض رما:نع زو. 5-06 2

 البلا حاب :نالفو ..ل ذءقيرطلا نع نرقاو نبض

 هلل 2 نتظر نوب عجور لحق نيش اج دو

 ةبعجلا عابو ةماما نم بيضي مل ةحعرتلسازاعفرو

 لوقن ماعلا, درت ةلؤقبل كت فللخل وقس اهم ناكام |

 اني نرقاو :نئجوزاا ةنراقمو بكاوكلا نآَرق ةنمو

 يابت ريل ةوورتم ةاجو.٠ لصالا ىلع رقم جرااف |

 ( لدلاو .رثك قرعلا يف مدلإو :ًاليم يل لكل فكاو
 نم اينو . علقت ملف تماد هامسلاو . ةراجنلا نراحو جفن

 |. ف عمب ةضغب .ًالصتم' اهرعبب اتمر اةانغلاو "[تلكفت)أ

 ظ .قصتلاو هب لصتا مريغب هيشلا نرتقاو .ا.>اصت انراقلو ظ

 تاخو مشن لّمّدلاو راك ق رعلا يف مدلا نرقتساو
 منان راقلا * هيلع يوقو ةقاطارمالل نالفوب مراجتنا

 حولا نوراقلا * ل فيس ةعم فراك لجرو ٠ لعافإ

 ةيلعو :ةنس ةتام هنا عت ]و .رثكآ ليقو لقا لبقوا

 | فرضنيال قغلا يف لكلا و هب برقي لجر نوراقو

 ظيخو َنّراَف

 ترم ةيونسللا لبنلإو نانثلا قدع يف دي رتيتلس نم
 .مارحإب ةرمعل إو هلا نيب عيجمإو دحإو ٍلجر لبيع
 نم اعم إو ةريعلاب لبي نرإو دحإو رفس يف لَخإو
 اهرستتيف ةريفلإو ها اًديزم ةولصلا دعب لوقيو ثقيلا
 || ذنغاّنفيا ناّرقلاو . دازفإلا فالخ وهو . ينماهلب لول
 ريغ تيبكوكلا عاتجاوهو رظنلا عاونا نم نيل

 جوربلا كلف اجا نم ردحإو هزج يق رمل او ملا

 كا ارالا دنع خرفالا كو اماابس تانإونلإللا .اهانارقج

 رصقلاو مهل |ب ىكاَرثلا «أر ق يفرك نكرشلل نار لآ
 نارا نونيزل اك'ةرغ ”للبج رش ايناَر رلا + نراقملا

 دا اطال عطورات ادمان ميلا

 ىهو سارلا نم ىلعالا بناجلا وا :ناسنالا:سار نم

 | الزا تاثاوتملا نقف وزر واكبت ةيظع ةدايز

 ج ناوييحلا نزقب اهيبشت بؤنرخ نرقو ةايبول نرت

 يف اًدخاو ارق هل نال عردكركلا نرنلا ذيخوو :نورق

 رعاسل ذل نعوم .ةنهي ليلا هب 9 اذا.ةنسار ملقم

 ٌرفاحلإو :نرقلاو رفإوَخ نرقلا عم هل نال تاناويا

 ةباوذؤا ةباّذلا اضيا نْرقلإو .وريغ يف ناعبدجتالا
 نمو ٠ناَرق ج لبجلا ىلعإو رعشلا .نم ةلضخإو ةارملا
 : ةالفلا كاف جدول داظعو هسار ناترعش دا 9 |

 اهعاعش لواؤا اهالعاوا اهبجاحو اه: حان سمثشل |نمو

 عدس نال نمو.اهعولط ددع اهنمودبي ام لواؤأ ٠
 ا ىّلطلاو لظرل 0 | ةيرحلاو | م 3

 ىلع مح ٠لجرلا ةدلو رطل

 ةنس: نوغبرا .ليق نّرقلإو ٠ ايرمعو ينس لع 6 0

 ١١ نم ةعفدلاو ئرحت يي رح

 عباسلا نرقلا هي الف ناك لوف يف نوخّرّوملا ىرجا
 2نورق'ج خيرانلا مإؤعا نم ةئاثبسللا كتنا يف يا الغم
 تقؤلإو دخا اهنم قبب يّ 1 لك ضيا نقلا
 ةاصقماو رهشلا داق هير علت! لا دهن ناظم

 ا



 مرق مرق

 تبني اًضاييو اظلغ بلدلاك ثبن .مرفلإو مورق ج
 رتب ابا ةبوسألا ا (يرشلا نم هاما رخل | فوج ُِق
 ةطنحلا ةنمو :مورلاب ”يياقا نامرقو نامْرَق ** .ةروكذملا

 2 موا ا ةحلع ملا + ةّيامرتلا

 فنأ نم ةعوطنملا ةدّلمإو يف نسي : يا شارفلا 4

 ريغبلا فنا نرم مرق يذلا عضوملا ةّمرفلإو .ريعبلا
 يتب ام ةماعلا دنع عرجتل | ةمْرقو .ةنم ةعوطنملا ةدّلجإو

 مدنع فاكسالا ةمرقو .تعطق اذا اهعذج لفسأ نم
 ةيمرنلا# اهليصفت دنعاب هيودع , يبل !اةبشفلا

 .ضرالا يف لخادلا ةرجتل١١كضإو ةّريبلا لضا: ةدقع

 مرقالا + ”يارق.ج ةماعلا دنع .سرضلا ةيمرق :ةنمو
 .مرق ج هامزق قثنالاو لاا: تر لح هسه ل ام

 «تدروكأللا بونلا وا رتسمل ماَرِلا ةمّرقماو مرا

 لموكلا اوبل رمرفو ازال نس اضياةمرللاو
 ديسلل لاقي ةنمو . ةلحفلل وه افإو لآذي الو هيلع لمت ال
 هن اهمبلخت, مرقم طرق

 الط ىشلالو ٠ طمرق يشملا فو بات كك كمرق

 ةراججو نمو نازي كدب يام امديرَلا «دمرتلاب

 * ديمارق ج لوعول اًركدو اضغلارث دومّْرْفلا ةجالاو
 بيطلإو ّيضتحلاك ةنيزلل هب لطي امو جالا كيما |

 "ضو 3 ةلليهر 8 ةدحا اولا لكللذ ريعو نارفعزا رااد

 4 0 واةيور الاوبرا ديمرقلاو |

 ةغبانلا لوق ةنمو .هب لطم يا نارنعزلاو بيطل اب
 هناييذلا(

 ف دهام ف تنغط تفهلط اذاف

 كامأ ارم كوت دي فه ييصل

 5 رييبعلاب ةيحلا يار

 لاع فر شم وا ةراجإو ٌرجالاب ينبه

 مومرا غبص زمرقلا * روحا زبخما زامْرِقلا -زمرق

 ران وه ليق . مماجآ يف نوكي دود ةراصع نم نوكيأ
 راذازرهش ف طولبلا: رم غون قع عقي بيع عل اك

 ملا سل را سس

 دمرقم انوأ

 | جوبطملا فزآ|و اهب فديو خل مَع ا قورخ اط

 بلا اذهو .راطو اًرئاط راض عمجتلو ةنع ليغ ن اف

 ْ اًياويح ناك أضع عيضرف 52 نونا 2 دي 4 1
 ظ دنعزمرآلاَو ”ينابن ةنال نطنلا نود ٌرفلاو رمل
 |ناكام ئرمرفلا *زمرقلا نولب 52 نع ةفكاسالا
 اا ترتر ذل ولج را

 0 ةماغلإو .ةعج ءىثلاو ا ك0 ةشمرق
 || يف * لونلاو 00 هنينلا كال لا
 أ قتَمَرَلا + ظالخا يا كشمئرِقو نيلانلا نم نَْصْرَق رادلا

 رادلا يف * موف ريخال نيذلاو ءيش 0. يذلا
 طالخا يأ نس انلا نم زلرق

 ” لول ماو لا ىف لخد ةصئمرت ضمرت
 .ةرفح ضومْرملإَو ضاَمرِفْلاَو صمّرتلا * صراقلا ,نبللا
 عضومو درصلا اه اج هيرو ةقلضر وتلا قلبو
 يفو صيمارق ج ماها هيف نضيبي نعل لاا. اح
 نيد رصق يأ قصار هفيجو

 ىأ فرخالا ريصق وا اًقيقد ةبتك باتكلا طمرق

 || نيبام براق هيشم يف نالفو. هروطس نيب ام براق

 داجلاو ٠ كلطع اًطمامزقا لجرلا طئرقا * اةتاو اخ

 تآيبأف .خغرحا لثم طرقا طرقا لصاو ضف
 ةلاغ كير ةقرف ةطئاّرقلا 2 تمخدأو اعيفوعلا

 نادجتملا بسن ٌنطَمْرَف دحاؤلا ةيعبسلاب سنو ةعيشل
 عدا اة :ةطمازتلا َنولهلط .تراكو. طمرتب ابلقلل |

 نيحانخملا يذ نم ناَتْطمرِلا * ةرجغلل نيئامو نينامو
 ١ كه دقو ناذضم ةظمرتلا + ةبادلا .نزم نيئرغل هلاك

 طِيطمَرَتْلا «قييضيلاو ريمتنلا ةماعلا دنعو : ةطمارفلا
 11 قطر!

 هه

 اطيق جر أتينا
 | بشي نامرااكاضغلازغ نمر دحالاو.لعجااةجورحد
 ١ يدنفلا هب

 فني هلا او الإ ةيعص زبشأ لّمولاَت لطرق
 ةلمرق ةدحاولا طواذ لع

 يسم ررج ل اق . هلثب نيعتسي يذلا زجاعلل بّرضي
 هل اخ" دوني ذا قدزرنلا ناك

 .لمرتلا تحت ذوعي ليلذلا لكم

 . ةلمرتب 1 فيعض لكما ةنمو٠



 . ريثارق ج ةييظعلا وا ةليوطلا ةنيفسلا سوقا[

 :ريغطلا اة رذلاا بالا نك دورا |
 نفرللا >/نموفزك هوني انوا |

 بوعي دشنإو٠ ا 2
 اكمل ”يعافالا تيلف ْ

 ٍسِفرفلاَو ثيغاربلا ناكم
 ايتو هزم اطيلعلا سنان كلط عافلا سوُقَرَلا
 ام .ران ةعطق داوم َ رتخ داماك رقعبنأ

 لاقيو. باكلاو هب يدي ثوص مسا سوُفرشو» .اًنئؤطمو ظ
 نوفر 1 يلأ اذا يدجلا

 ىهو ةلكأ 2 اصلا <يثلا شقرق |

 قاقرو ةنيلاا ماظعلا مدنع نش شيقارتلاو ةماعلا مالكنم||

 لسعلاب لا 0000

 شرفت تراصف تسي تدرب اذاف.وومنو

 ج ورجلا صوفْرُفلا * ٌءاعد ورجلاب صقرق 0

 صميقارق |
 ةدحاوال لافي اراغص اًعطِف ةعطق هيثلا طق لشاب

 كاما جك ةطوُق نقاب |
 حدزا نطبلا َعقرق

 عوقو توصك ةيفاج ثاوضا: ةيقرقلإب 102 ل
 ةماعلا حالطصا نماهو .كلذوحنو ديدحنا ىلع ديدحلا|

 يدللاب شا نلف داموا درا لج ا وعم
 درَصلا فقرُقو . كدشلا يف لجرلا كلذكو .ٌددشا

 اهضعب ”هايانث فقرفل ىتح رصخ فقرقلو لوهجلا ىلع
 د تيص يأ تفِقاَرق كيد م دطصت يأ ٍٍضعب ع

 اهنال كل ذب تيس 'يبارعالا نبا لاق .ريخلا فقرتلا|

 . ديبع وبا هركتإو ( دعتري ةلعجت يا ) اهبراش دعرتأ

 عيسف هئاعما يف حايرلا تن

 ةققرتلا + ةابلاب بفرتلاوهار اتي د تلا
 يا عذنقلا فن ذيع ىلع د هيحانج 22 رعاطو نبكلا

 ريخلإو مردلا فوُقْرُدلا + اني دادزيف ثوي بدلا |
 ثبوثوا اسنلل صبق ُلَقْرَْلاَو لقرَقلا - لقرق ْ
 ال تاتا ا انك كاع بسلا ناكل |: رماك ةيرات لوغارفلا لوقاَرَقلا * لقارق جذل“ َىملأ

 مرق

 *ركذلا ةفدح مقْرِنلا * ةءاذغ هاسا ًيصلا قرق

 عدي ال يذلا مّقرتملا
 ةحوتنم ماللا ديدغتو نيتردكب كربلا - لرق

 يبناج ىلا هاا هجو ىلع اَقَرَق الا ىَر ال ”موزح ئاط
 كمي ام يفاعط هللا رعق ىلا هينيغ ىدحاب يوهم هن نم

 رزحأو 5 لذلا ةنم ا ةبيصي اه ارذح ىرخالا عفربو

 ىلون ارش ىار نو ىلد دت اريخ ىار نايل كرف نمرذحاوا

 هنانسأب <يثلاو

 ريعبلاو ٠ بح اًنالفو . ةلكأ ماعطلاو . هبس انالفو. ةعطق
 ( هننا لع يا ) هيلع اعجو ا ةدلج هثنأ نم 3

 ماطخملا عضوم ىلع عفت هبطخ قوف .َ ةداج ا

 امر ساما كللتو . ةمسلل هذه نوكت < اغا وا ٌلذيل

 نان م 0 ايفو امك مرق ريعبلا مرقو. لف

 00 هكا لوا ع 10 لوانت

 ىلالجرلا مرقو

 0 اذا كلئاقل 00 ليق ىتح

 1 ةمّرق * ةسار عطق يا هوغو بيضنلا مَرَق لون

 ىنعم ربعبلا رمّرقلو .امرق ةلعج لحنل ا مرقإو ٠ لكآلا

 تر راضون اذاب/ كليو والد نكي و هناا بك
 رتسلإو ربعبلا فنا نم مري يذلا عضوملا مارت

 ىأ شوقنو ”قر هيف فوص نم نوم بوث وا رمحالا
 ريعبلا تتقن ١ نم ةعوطتملا ةدّملا ةماوقلا* قير رك

 *ريعبلا ةركركو بيعلاو روننل اب زبخلا نم قزتلا امو

 ةيوقثم ةقدلا ةياغ هي ةليوط راصغا هل تابن ماّرَقلا

 فنا يف ةمسو ثدصم مّرَقلا * ( ةّيماع ). فوجلا ةغراف
 لبح هسه ل اموا لحل لو رسيملا ماهس لع ةمالعو ريعبلا

 هببشنلا ىلع مظعلاوادّيسلا وا ةلحفلل كرثو هيلع لمي لو

 1 ترق اكرك يوب «يثلا مّرق
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 حده يدحلا لوق يف امالكاعمدجا دقو .روكذلا لحتل اب هَ
 ةلودلا كين

 5 كلنم بعادن انككو

 لوَغ تراص اًمكلظغ ع كنم حزام انيكلو يا

 اقاقح هل مورقلا تعجارت
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 ا الا ) اةاظكللا يدع
 6 قّرتلا عاقل اب يهيديا َّنَأك

 قولا َنيِطاعَتي روج يدبا
 نم فو .ابضيب ىلع ةدءاقلا يا | ةاتنرلا ةجاجدلا ةورفلا
 ةماعلا مالك |

 الا ةقزتلاو يبق رمل بش رقاب
 كا دل ةقزبلا *:اريغص رئاظ بَكَرَقلإَو

 1 ول 5 ميعاد
 *صوصللا ةصفاَر أ زم  مضلا دلما ص أَ َرقلا*ابب أين

 لاو فاقلا للم ىصْرملا + جلا لغ | صاقرلا

 | 2 2 دوام مصب اس ةروصقم

 | قضايو ِهينيلا ىلع سلجي نا عابتالا ىلع ءارلإو فافلا
 (| - ةماعلا مالكنموهو. سبي هوحنو زبخلادقرق | سلجي وا هيقاس ىلع امعضي هيديب يبنحيو هنطبب هيذخن
 || ىلع وهو باجتسل | ل ناَّذقرْتلا ذقرق يل ءنكط باتي هي ذنب ةنطإ ىصليو اًيكتم هيتبكر لع

 ْ ياع جرالا دعق لاقي .بارعألا ةساج يو . وطبا تحت املعجي
 ةماملإو ٠ عجارو ةتوص افصو رده ربعبلا رقرق ءاضفرالا وا ىصفرفلا

 ٍ برغتسا دكحص هل لخلاو. ثّدص نطيلاو. تتاصض * طمرقك هتإوطخ نبي اي راقم ىشم لجرلا طفرق

 0 هام مسإو توصلا نسا يداحلا رِقاَرقلا * هيف عجرو تعج زنعلاو. عينجأو ا اًطافترقا ديب ثلأ طغنرقا

 ١ ةريثكلاو ةقشقشلا ةرقاّرفلا*ر قارق ةوزغ ةنمو» 3 :دابلا يق | نم برضو داعم ةطقرألا # دانسلا دنع ابيرطق

 راَْرقلا + ثوصلا نسحلا يداحلا يالا + مالكلا صعب يفو ) رثكتسملو رملا نه طن لا * عامجما
 يملا ماك لم ركل يوما

 ٍلعف مساردكلا ىلع ةينبم راَقْرَقو وريده يف توصلا ولع جننرفإو ٠ طيرك و عفرقل - ع

 لوق ةنمو ٠ ّعابرلا نم هئانبل ركع فو كارم ال ينعم قافا مث هيلع يح الزيت

 0 لفنرفل اب بمْيطَم يا لرقم ماعط - لفرق

 يفاص هينا ريدطا راقرق ريعلو ٠ ةيريسبلا ريدقتو كأن |

 . تتّوص ةجاج دلإو . هعدخ ًاقْرَق قرقي 4ب قّرق

 ثالفو . هماهملا يف وا قرَقلا يف راس اًقَرَق قّرفي قرقو
 رعاشلا ل اق ٠ قّرقلا بعل

 - تنال م بكاوكلا طالعإو

 ٌُباضنلا اهتياغ قتلا لب

 ىهو ةماعلا دنع قّرألا ةنمو. ةجاجدلا توص َقْرَلا
 0 سس ةليملا

 ؛ نوفصيو .رخآلا لخاد اهنم عيرم لكثاعترم

١4 

 أ
 نيب

 | قرقلاو .سيردل اب نيدّلوملا دنع فرعُت ةبعللا هذهو

 |يوعسم يا قرف غاق ل اقيو ٠ يوتسملا ناكللا قرقلإو

 راَقْرَق امصلا ير هل تل

 كلا فورعملا طانخإو

 أ[ * كلذب باجل ارمأي ةناك دعرلاب رقرق هل تلاق يا
 نم ةفّوجلا ةرقلا ةماعلا دنعو ٠ ةقشقشلا ةراَقْرقلا

 عاق اقلتلإب ةنيل ةنئيطم ثضرا را 8 جرجتلا |

 سابلو سلمالا
 0001 1 هيوم قرار مالا توضو ردلطم ةرقوتلا | .هب باضملاة دنع قورتللو

 ءاذب ام وا ةرهاظ هجولا بعلو سانلا راغصو ةداعل إو ٌيدرلا لصالا قتلا
 ىَدقْرِوْلا * هاعم ا/ا يف يرلا بّلقت تاوصا# .[يطالا دنع طخ نيرشعو ةعنرا اهب نول تسل مرر دل

 لاق . مالا توص ريِرَْرَفلا * عضوم مسإو رهظلاا
 رعاشلا | . ةصوصخم ,ةقيرط ىلع ةريغص تايصح تاعبرملا كلت

 ْ # حرهاظلا ابيحاون دلل نمو. ةارملا

 اارقارقلاو رقارق ج هنساحم نم :

 ةكارا دوع قوف قوط تاذ امو

 اهريرقرق ىوطا جاه ترقرق اذا



 فرذ
 55 يلق تعق ينل | ثنإو

 ”ميلكوهو بلغلا حرق ِتفّرقو
 تنادلا) ةاهعاج ةارلاو» ةيراق انا رو ةفراقم ةفراقو

 هيف عفو انالفو . ةطلاخو. ةاناد ةل:فرقإو .ةظلاخ

 هناا نالفلآو . ةمبحأ] ةضّرع نالفبو. .ووسإ 2

 هل لا د نسر ..كللذ ةباصان لال وكرم فل لا

 .راذهل ام( لاذ لاقبالو 1 فرقأو ةفرقا امو |
 | ةونبعلا ةرتنع اف. :ترذقل ةحرقلا تقرشلو. اير

 ةهيركر مم لك يف انتلالع

 فّرقتي ل حرجإو انفايسأب
 ملال اةيساج زا ]ءابنايكا لكل لل
 * َبيِعف هب ةتبع يا هب فرتقافرمالاب ةتفرقو .ةلعفو

 يف طقملا لبجلا مخسإ راكم ةفاّرقلإو .رجشلا ةأحل ةفاّرقلا

 هربا ل نب رّمعزيش مشل| هيف نفذ ةيرصملا رايدلا

 رعاشلا لوقي ِهيفو
 ٍضراعلا ٌلظ تحت ةفارقل اب رج

 ٍضرافلا نبا اي كيلع مالسلا لقو

 هب غدي رجتو ردصم فْرَْلا * كانه دجحم ضراعلإو

 لعب اكول رود غب دي ءاعوو فلغلإو نرعلا

 خلاقلا ردحالاو فورق ج لبإوتب ”خوبطم "مل هيف
 زبخلا نمو .نامرلا رشقو لفملا رشق وا رغفلا فْرقلإو

 اهم ملعب ام/نضزالا نمو .روننلا يف قبو ةنم سقت اه
 فنالا يف سبايلا طاخلاو رهشلا ةاحلو قورعلاو لوقبلان م
 قيلخ يأ اذكب فرق وه لاقي .نيدجلا قيلخلإو

 يا اكو لنك فرم وه لاقي .نوقلا فرلإو.هب

 هاتا
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 سكنلإو ريعبلا لدقي ك1 دو ةطل اذهلل ةفراقللا نم

 نم ناف اولومت لاتف أبولا :مالسلا هياع ويلا وكش

 ةياهنلا ِف لاقو .فلتلا َكفَوَدْلا

 . فلتلا فّرقلا نم ناف اهعد لاقف يبو ٍضرا نع
 0 1 يي مي ل ا

 2 ئا ه7 فاتقوا

 | ”مسا فّرقلاو .طقف فرق لب فرق لاقيال وادب نق

 | اموق نأ ثيدحلا يفو . ىّودعلإو ابولا ةفراقمو ضرما

 رعاشلا|
 للعلا هيلع هنا

 نالف ينب لس لاقيو. "مط هادم نط اظا نيذلا م يا |

 5 يذلا ىوث نمتفرثوه لاو. ري دج

 طاخنإو نامرلا روشقو حمل اوني كلو ة .يفل |. ةمبعلا

 نيو برضو هي ثل ةيبنت قطو هكتيفنألا 6 سبايلا|

 0 3 9 كل ةنه 5 نوعا

 |هنلنإ ف 108 - طاذف 3 5 7 “7 نموا
 ا معطو ةرطع ةحنا ارذل نشخ هرهاظ ةوالحما ىلا 58

 ةبلص ةقيقر فو لفنرقل | ةفرقب فورعملا ةنمو. فير

 . لننرك 1 معارو الصا ابيفلغختال دا اولا ىلا ةلئام

 يقفرق نالف ونبو .ةمهْنا يذلا وه يا يتفرق ٌنالفو

 لكلا قو: 000-0 دجت يا ةفر ةريهاوستا

 يف ىلع ن ناك ةأر مأ يو . ةفرق ما :نمزعا وأ عنما وه

 هور ماه ا الجر نيت اني نوسمخ اهنوب

 بارجلاو ينبلا ريثكلا فوُرَتلا *ةرمح هنول يف لجرلا
 اذكب ثفيرق وه لاقي . نوقلا فيرآلا * فارق ج

 0 0 قلع ينو جلاامبال وات يع ا

 موق ةنمو ٠ ل اكم مسا فرقا *ذانلا رحالا فّرقألا

 ىلع يأ ةغمصلا ( ملقم ىوربو ) فرقم لثم ىلع ةتكرت
 ةييَساوِمَو# دنا اهلَّقيب ل تعلق اذا ١ ةغيصلا نال ٌولخأ .

 يف لجرلا فرو .ردصلا هليل لشم ىلع ةتكرت مون

 ةما يا ةنجتلا يتابياام هريغو سرفلا نمو. هرعت

 ةنبغل إو لمخلا لّيق نم فارقالا نال وبال ةيبرع
 . اًئيدح يركشا يل ثفَرتم ديعبو . مالا لبق نم

 فيطل ٌرماض يا 0 لجرو . لوعفم مة راو

 راصف ةتباصا الاول : نم فشن 0 و

 2 5 5 ع 55

 هلا تفلنا كا هيلع تلظ

 3 ٌبيِلاَخْلا كلت ةحور تضفرق كق

 | ةماعلاو .اههقرط نبي تضاسل اهبباج ةأرلا نضقرقو | ق



 ع

 0 تارا ديا تدق رضا تقالطمو
 نم منا هئآر جو ماعلعلا هيف لعجم لفسالا عسإولا ْ

 7 5 وهو ل اصنلا ىلع جرخي ضيبأ و |

 هربلا ةرسع سآرلا يف جرخت روثبل س انلل ةعّردلا ةنمو 0

 كلذ لك يف باوصلا ليقو . لبالا نم يلاخلا حاركاوأ

 نم تا 0 ضيا ةعَرتلاو هلت 0 عّرتلا |
 ة رت يتا ١ نو هلك ةليلنلا ةّيكرلا عوُرَتلا * ساللا|

 . ةعراشملا يف بم اغلا يتلا «ابافسا ىلا اهالعا نم لبجملا
 هذه عراق 0

 عرضا ادغيا عيرالاو . تافصلا هذه عيرقو ةافصلا

 م ةنمو“ عرق يذلا ليصفلا وه ليقو. رق 0
 ا ىترآلا ىتحل اصنلا تئتسا للا ف
 عيرتلاو“ مهتاز اج 2 ا يذلا ْ

 عرافملاو . انفع يا ةلدقلا عرتقم ةنال لبالا لح اضيلأ

 يأورهد عيرق الفل اقيو ل بولغملإو بل اغلإو
 0 ةعيرتلا *هرصعل ها نمرانن ذل

 نم 0 عملا تمت اهحافل ِط إو اهبارض للا 0

 اًعْرْقو عرق ج اعرق ىثنالاو 1 موسأ انرعم بهذ

 / عرفأ ساو ناكمو ٠ مات يأ 5 لأ يدنعوأ

 عرش عرقا 8-2 هيف تابنال يا عرتالبجو كلا

 قح ىب 0 كح يا عرفا حدقو .رشف يا هئاِش نم

 نيس "فسلا ادن عرقالاو . ةقئارط يا ةقسافس تدب

 دي راك يدار نعش طحبشلا تالا و فل دا

 ا

 أ

 6 7 الهوا :نينرق الب يا جان اكان مغلا نمو

 1 ا ا عر ضايرو ٠ ةماعلا

 دكت سسافو لحل | 0 ةعرق لوأ يف خت : ةقانلا
 هيف 0 ةاعو عراماو .ةلي دشلا ةءرتملاو .ةرابجح ١ اهب

 | ةعرفملاو 5 ا حفرذ حرق دفق هحذلا عرتملاو ردا

 3 لل راني هلا عورفملاو يبات هد ام كو رسل |

 اننا نيتروكأللا ةءرقلاي وا ةعرتلاب مسو ثيعبو

 نم ضيفنا اب ابعرفل لح ر لل بحرا بج

 ديدلاو هيغل

 فزالا |

 يب ه ريب

 ويس آي ةناليعرتلا ريغصل ةبعيرفلا #* وريغ وا ردرب

 ا

 3كساللا| <”

| 

 فرق

 3 ضرالا ىلا ةسارب ينلماو لعاف محا 2 عر
١ 

 ويظع ةزفمحم ةريصق ةضيرع 5 ةنالبعرتلا

 1 نال فرحا ةثلت ابيف تديز لبعَرَف اهلصإو .نطبلا

 اهريغصتو ٠ فرحا ا قد اا 1 عضوي ال مسالا ٠

 ريغضتلا نال نبت 1-3 نونلإو 9فلالا فذحي ةبعيَرف
 أبفذح ىلع اًيرج ماللا تفذحو اطوصا ىلا ظافلالا ري
 | فو 0 ّةس لجرفس عمج ةيس لاقي اكردكلا امج يف

 عيجلاو ريغصتلا نال وءيجل ةلكاشم جريقس و مريغصت
 لييفلا اذه نم نا اخ

 عّرقلا ةنم ممالإو. .عيجت 0 تعرق

 ليوطلا جرا - عرق
 يذلا لدجلا سوعْرفلاو سوعرتلا - سعرق
1 

 هل يذلا ليجلا شوعْرتلاو شوعرفلا -
 00 لا دع شارع 11 دلل دلو ناماتس هل

 هل لا كا

 ”اناسردل كف رفاق زجرلا تقعرتل - تعرق

 ع

< 

 ا ليغلا نم ةمانلا ةيخغشلا ةماعزرتلا - رعرق

 | هع | قيتعلا 21 هاا دنع ةعوعرالاو . هريءو 1

 | .زتتلا دنع قيرطلا ظفاح لوُعاَرَتلا - لغرق
 يف ماقث ةيطباضلا نرم عاج ةسايسلا بايرا دنعو ٠
 0 اركو نوقارق ل أق اميرو ةظفاححلل ةنيعم نكاما

 يلا فّرقو . مهياع ىنب افرق فرقي مماع فرق

 عاواةباع اذكب انالفو .اهسبي دعب اهرشق ةحرقلاو:هر

 ا 0 لداخل ّط بكل ارعلو

 ىلا لاقي ناد نر ةكرقي ضرما الف فرو
 .ةطاخ ّيثلاو.:

 ىنع؛ اذكب نالف فّرق * ةنم سذنلا روفنو 00 3

 مآقمفلا يبا" لوق“ ةنقو . ةرشق حرفلا فرو .وهب ةفّرق



 عرذ

 يف ريش ٍنالف ىلع عرشو . ةرودملا لوق نالفو . ل اضنلا
 نم ةجلاعو ُهبَّرث عرقالا ليصفلاو . ةفتع هعّرق#*ل اضنلا

 ةيولحتإو .مهلقا موقللو .لغل | امل ىزنا ةقانلاو ٠ عَرلا

 ك5 كلذو ةسار عرب ةةاعج اليصف سار

 رخالا فلخانمنيللارطق انلخ ليصفلا عضر اذافنبللا

 اوررض اعاّرِقو ةعراقم مولا عّراقو .اَءرق ةسار عرقف

 مهضعب براض ل اطبالإو . هان انالف ٌنالفو . ةعرقلا

 اه 5 لغغلا اهضب راف اهدخأ ةيشلا ةقانلاو ل

 ةتباصأو ةللغف ةعرقلا يف يل اغيا ةعرتف ةءراقو لا

 عرقي ًالخوا لاملا رايخ ةاطعا ”عرقإو.. نورك ةكرالا
 راسلت ؛ةروشملا لبقي ل د هزو٠ حذتمأ ةةناللفؤبو ةهابا

 ىلا ايهتنا ماو صئاغلاو.
 دا عرفأو٠ . اهرفإ اوك 56 امضعب تك ناو 0

 برض ىلا تاو لدرس 0 ١
 ا ةبادلاو. ةكيالذ عياد ءيث ىلع 5 لا

 . هب .اهتخرداا 1 هر ا .ةقاطا <يشلاو٠ اهءاجإ اهعك

 ماناال بلقلا يا عّرقنا ثبب لافي .بلقن لجرلا عّيتنوأ

 نعو تفك ةنع عرتنأو ةعرقلا اوبرض وف هلا عرافلو

 باقنا يا عرفنا ا عنتمأ ا

 ماده

 ا

 ريعتسا مث . اهضتقا ةيراإو .اهدقوا رانلإو . هرانخا
 عرتقإو اك يناعمو انك ةيب صق نالف عرتقا ليقف

 ةنم بلط انألف عرقتسإو . ةعرق |وبرض هيش ىلع مولا
 شركلاو . دتْءا رفاحإو . لل !تدارا ةقانإإو . ال

 ا مال ةمايقلاو ثنو ل ,ءاف مما ةءراقلا + اهلي بهذ
 هلوقل ناردلا رود 7 ةروعف للعلا ؛عرتلأا
 . ةعراقلا ام كاردا امو . ةعراقلا ام ةعرافلا اطوا ف
 د ةيرسو ةكابلا ةبكدلاو ةيهادلا اضيا ةعرافلإو 0

 لاي دعرلا ةروس هي كلذ نمو لوق . نيفسملا|
 ةيهاد اهانعموا ١ ةعراق لوعنص اب مهبيصت |ورفك نبذ ذلا
 وهو ةمظعم وا ءالعا ىيرطلا ةعراقو .عرإوق ج مأخت

 3 جرم ام غلبا وهوأ يفر يفر وشو سارع د بهذ ار 0 ا هقمايا

 ركل ب انوق : حده عاشلا لوق ةنمو. هامل عرق عضوم|

5- 

 ممايخ قيرطلا ةعراقب لوبصن

 ٍنانييغلا رق ىلع نوفباست
 هيسكنب لوك مدقوم داكيو

 نارينلا ىلعا ل ىرتلا ا

 ليق ام يف نأ اهلرق نم ين ١ تايالآ نآرنلا عراوقو
 0 سنالاو نيطايشلا نم

 صرإوق نم يا نالف عراوق نم هللاب ذوعنو .هل ءوسإ
 دوعلا عرقي ٌرئاطو ةغل ابل لاعف عاَرَأْلا * هناسل

 أيا عاَرَتلاو .تاعاّرق ج هيف لخديف وراقنه بلصلا
 تسالاو عارفلا ثوم ةعارآلا * ديدغلا بلصلا
 * ديسلإو ةغل ابملل لوعف عي ٌرقلا *الكلا نمر يسيلاو

 ريش وحن ىلا ليوط نيطقيلا نم عونو ردصم عْرتلا

 رعارذ فصن ون ىلا ليوط قبح هل ام ةنمو ٠ قف
 | ةعرق كحال 11 قي 1 طخ ةريك ف كانو
 .رافظالا نم دسانلاو مانيال نو ندا لباغلا عرقلإو
 رطخملا ايا بذدنلاو قبسلاو 4 ةنم ٌدشا وا عصلا عرتلاو

 اهتعر ة ةضورو عرفالا 0 هاعرتلا 3 هيلع ا

 قيرطلا ىلعإو رادلا ةحاسو ةيهانلإو ةديدشلاو ةيشاملا | ن

 عرشلا ةل>اوو ةّرلا ةعرقلا * عباصالا نم ةدسافا]و

 ةماعلا دنع أ ظتو :ربعبلا قاس سببا لع بيرعلل ةمقثو

 يأ ةعرقل اب نالف 0 نولوقيو سارلا ةمجح“ ىلع

 كا | بابرا ديجي ةع راو. . نسوا كفو حم
 هيف عضوي ا ٍٍٍض 2 عستم ليطتسم هلا

 0 رب م رأذ انلا ىلع ل ١ جن ةيودألا نم ةروطتل دار ؛ ام

 ةليوط ةيوبنا هب لصتن بيمن وهو قيبالا ءمف ىلع
 قيبنالا 0 ىلا ءراخي دعاصت هامل الغ

 كلذ ج 1 ا

 كورا عرظنلا ءايلا هذه نوعتدو : ةطاوخو ءاوذلا
 ةاتترلاو

 ها

 ايب 0 ل ةعرقلا ةانلإو. بيصنلاو مب

 0 اهلالار ارخاشيا برأ 000-0 ظ

1١16 



 ظرق

 يت>ار يف سرطلا ىسنا ترصف
 ركل يننأ ىسنإ ترصدو

 كلت مسآ اهيف ايوتكم ةفيحص ةنجاح عدوب ناك ةنأ يأ

 < | بوتكللا ةفيعصل ا كلت ىسني كلاذ دعب راصف . ةجاحلا

 حالطصا وهو 0 لوألا فالخ رعشل اذهو . قفراستلا

 مدالا ليجلا رسكلاي ساطْرتلإو . نييوغللا رثكا
 ءيش يا نم ةفيعتل إو ةماقلا ةديدملا هاضيبلا ةيراجإوأ

 دربو .ةيتنلا ةقانلاو ل اضنلل بصني مدا لكو تناك

 ال ال نأ ةيناطرت 215 © سبأ جا ةيرمم
0 

 جرسللوهو. ةيهادلا طاًطْرِئلِإو طاطرْثلا ططرق
 +ةيهادلاو ريسيلا هيشلا طيطرقلا + لحرلل ةيلولاك

 ةطيطرقب ثالف داجام لاعب 2ع ءيشلا ةطيط رقلا

 عر ! اك لبالا لبق عطر َعْطْرَتلا - عطرق
 ل 20 و ةبعطرق ؛ هذنع ام - بعطرق

 ايش وا ريزك 5-5 ل يأ

 ليش يأ ةنْمَطرِق هيلع ام * قمحالا نعطرفلا

 نسوبلم وه ليقو . ةفيطنلا فطرقلا - فطرق
 كمرلا ةرث وأ ةلقبو هابقلا هبشب معلا سبالم نم

 قطَرُتلا * ةسبلف ىَطرَملا ةسبلا قظرقتف ةقطرق
 ةيسرانل اب ه5 ك5 2 رقاطوذ دآبق

 * لاطْرِق ج راج لدع ةلاطْرْنلا - ل
 لس لك ىلع ةقلطت ةماعلإو رتصق نم ل هل

 ةلاطّرفلا لطفل < لطارق ج وزيغو بصقلا نم :

 اح ل قلا رئاطلاو . ةعطق <يثلا مرق

 |مّظرُلاو مطولا < ماذجملا ةكد ةماعلا دنع ماطر
 كا لطم [ طي دك
 ثفافخ#وراقنم لصا ىلع ناتطتت ماحلانم ناتوطرقلا

 ةيطرغم عباصإو .اههنإوج نم ل
 ةماعلا 'حالطصا نم شو. ةريصق يا

 تلخ اَعْرَق 2 حرقو» : ءاننلا عرفو 2 | مدالاو 4 ةعج وأ انج اًظْرَق ةظرني ١ رالا ظرف

 ا

 يذل تعِرُق اصعلا ناحلاتما نمو .امدن ةقّرح اعرق نسا

 مضرنن يف 4 غل لاغللا تل ماظرقلو ٠ .ظرقلاب نيد

 7 لجرلا ظرقو . فييكلا : ةروس يف رم اك داضلاب

 وهو 0 اًظيرتن ةظرن 3 ناو ذأَس الرق

 ا ا ل ٍلطابوا و
 قسم او ةعدن نإ نيزي ظّفملا ن هكا 0

 حداملا نأكرثالا هاتفا نم نيبأتلا لاو .ةيداظراتلا
 ظراقتو .وِلع هل اب ةعبتاف هتوم دعب لجرلا راثآ عبتت

 مسا ظراتلا * ةبحاص لك حدم يا 0 رالجرلا

 امهدحال لاقي ةزنع نم 1 ٍناظرافلاو . لعاف

 ناني 2 3 نبرماع رخاللو ةزنع نب ركذي
 لش امم برضف ٌربخ اط فرعالو اعجري لف ظَرَتلا

 كاكا راك لاو ةنأيا جرأل يكاعلكل

 هاوقب

 امهالك ناظراقلا بوأي ىنحو
 لئاول 0 لتقل قرشنو

 ظاّرتلا « ظرانلا بوأيو | كتاذل موق كلذ نمو

 || .طنسلا ريت وا ةقرووا لسا مَحظَرَتلا « ظَرَتلا غئاب
 .ءابطالا دنع هب 0 يو اكان عيل

 || رغو ضببأ ٌرهزو ”ظيلغ كلوش هل ميظع رجت وه ليقو

 || هلو نك 100 م ل
 اكباح نال نميلا يوظَرَتلا دالب ىلا بوسنم ةظو
 ظرفلاب غخيصوا غبد ظورقم ”ميدا +ظرتلا

 ّرقو ٠ ةعرالاب مهلغ اَعْرَق معرفي موتلا عّرق

 اياب عرق نمل ملا ةنمو٠ هياعرقنو ةَق د اعرق ةعّرقي بابلا
 ةتافد عّرقو .اهب ةبرض اصعل اب ةسار عّرقو لو لو

 براشلاو بادو ةصّقنت
 . كلذك [ءاَرق 17 لاو 2 0 َرِوو اعرف ةقانلا
 نالف عرقو .ةباصا اذا ساطرقلا مهسلا عّرق لبق ةنمو

 عرب هكننلا عرقو . نيعلا باب ا دك .

 : هللاب ذوعلن 0 معلإو ةيشاغلا نم الخ اقوا

 ا



 طرق
 عزن جارسلا طار الط نعت الجاف حوراأ ذل ىلا

 لجرلا ىلع طّرقو . ةيضيل هيل ابذ نم قرتحا امةنع

 . كلذك اهتيبا ةطوٌرانلاو .مريغنم لجرلا ةجوز نإ]

 .سقرلا دب بع اطاعارشابي يذلا نوعاطأ] طر ران
 رمل ا ٌبمح طيرافلا * ةماعلا مالك نم اهو

 *ةليتنلا فرطنم قرةحا امو ةةلعشوا حابصملاطاّرقلا
 * طاريتلا طائئقلا | * عطق هلأ طرق ام ةطاّرقلا

 طظئرتلا «ّيدنلا رمت محو طاريقلا عمج طيرارلا
 ا رئلاو.ةذئاملا ثادكب فرعي كا ركل نم عون

 يصلا ركذو رانلا ةلعشو اه ٠ لجا ةنا الا ةبطرلاك
 يدذلاوا فنشلاو ( عّرشلاو سوماقلا فو ) عزصلاو
 :ةظرقو طوركو طار ّرقو طارقا جنادالا ةيصق يف ىلع

 عضرت ةري دتلدم ةريغص ”ةوفص قاما دنع طئرقلاو

 ىلعا ف وأةيبجلا قوف ىلعتو ركل اك
 لوكذعلا هدنع حبلا طرقو .ةآرملا نم ردصلا
 طرا * يور ديلولا نيد اخفي ظرتلا ود

 *بطحلا نم ةبيظنلا ةعطقلاو ةعلالا 1
 3 6 ةياوا اك جرسلل و٠ ةيهادلا ناطر[

 | نوكي نا تخف رسكب ةطرِلإو جفن معي ةطرقلا

 5 : ما 0 2 هينذأ نم نو نالت ناعن

 # ئدنطلا

 فصنو بونرخ "اج تناولاتسا بانا
 دعب ةلصاو 0 عال مدن مردلاو ٠ ع«

 0 كدا ل 0 دي دشتلاب طارق , هبيرعت

 1 رانيد كيس انركذ امك لب نيعضت

 اطوصا ىلا ظافلالا ري ريسكتلا عجج نال طبرارف
 قارعلا فو ٠ ر انيد سس كيس علر 6 طاربتلا ليقو

 قع طاربقلا نودلوملا ليعتسا اينو .مرشع فصت

 كل عا ف الر ةواعجو ةحاسملا يف عبصالا ضرع

 . رثو سدسو علرو ثلثو فد هل ,ددع كدا هال

 طرق تاذ يلا ةظرقم ةيراجو . ةطَرِْلا وذ سو.للا نم| طورراقلا +طرقلا تما ةيراجاتطوتنو ال

 دغاكلا سّطرِقلاو نطَرَتلإَو فاقلا يام ساطْرَلا | ١ ةنم

 بتك اذا | ”كلذو 4 ةنح لشي ةنال ُهليق ثدح يذلا | .

 رعشي وهو. ادق و درخلا درطس بك مث ةفرعصل | ىلع“ دعنا

 ”مرم طولا # هب ري دتنلا درظيف رك غن 6 0

 2 ا ا قو ٠ دب ا طَرفالا * ةينانويلا نب

 زجارلا لوق ةنمو . هانق ىلع وا ةعرص بطرق
 رناركسلا ةيشم يشم تحرف

 ينايطرغف يان لو

 برهو ادي دش ادعّنالفو .ةماظع علق روزا بطرقو

 * فيسلا ىَطْرُتلا * عاطقلا بطاَرثلا * بضتو
 ليق :داّوقلا وا هل ةريغال يذلإو ثوي دلا ُناَطْرَتل
 ةماعلا رع مث:ةدايفلا وهو 8

 2 * نابطرت تل اقف ضيا ةتريغ مث. نابطلق تلاقف
 ةيطررق * عارصلا نم”عونو بعللا نم ثبربخ يطل
 سل دنالا يف ”مظع دب

 ىر ل اقي .ضرغلا يا ساطرقلا باصإ سطرق
 *كله لجرلا سطرقت *ضرغلا باصا يا سطرؤف

 ىهمنالإو اًيوتكمناك اذا الا ساطرق لاقيالو .هيف تكي
 ىهفالإو اًيربم ناك اذا الإ لق لاقُّيال اكدغاكو ”ريرط

 قيرغتلا يف رهشالاو لوقا .ٌبمصَق وأ عارب ليقو بوبنا
 نا لبق ةنيعتلا ساطرقلا نا سرطلإو ساطرقلا نيب

 يذلا ق رولا وهو دغاكأ اب مايا مروفت_رعشي ا

 لوالا لغو . ةنوتكملا ةنيضلا :نسرطلاو .ارلع بقكي | ن
 رعاشلا لوق

 ايحام نزحلل نزحلا تيار ينإو

 رطس ىلع ٌرطس ساطرتلا يف طخ اك
 4١< نا يا لوالا نزلا وحب ثدحب يذلا يلاثلا نز

 ىلعو ٠ لوالا رطسلا لبق ةبوتكم نكت مل ةفيحصلا ناب

 رخالا لوق يناثلا
 ةجاح يل ضرعت ذا تنكدق

 شراع حلو يف اهعودوأ



 طرق ضرق

 5 ل 2 ليقو سينلا ضرفم نبأو ضر أتلو . ابيلع يرزاج اج ل 4 عطق اًنالفو. ةضرق

 | اع لت بايئلا ضرق بضغاذاف توبيلا يف لاق ٠ را 1 ا 00 اميخم دحاو ل ضرتا

 ىهو قد ليقف هلد برع مثالد ةيسرافلاب اه لاقي رعاشلا

 لهّرتِم تاب 3 00 رتفيلل اًحاالو ناضراقتي افإو غلا وخا ّيغلا نا

 ٌدشا هرهز ٌرِبَلا رجت ببرغ نم ةئضْرِقلا .ارزشوبحاضوملا امنم لكر ظنرظنلا نانرقلا ضراقثو
 ا ةضارق ةدحاولا 21 نم 5 ةنسحأ ثيدح ةنمو . مادشانتورعشلا الأق نارزعاشلاو

 ةقّرف «يثلإو.ةعج ةمربلا يف ملل او .ةعطق ةيضرق ٠ |ويلع هللا لوسر باحصا نراك له هل ليق ّيرصبلا

 ميش لكأ ديزو. ادع نالفو .ةعيج لكأ ملل او .دض |اننلا اضراقنو ٠ نوضراقتيو مل لاق نوحزمي مالسلا

 | ايش عديال يذلا بضارفلا + باَضِْق وف اسباي | عواطم هيثلا ضرقنإو ..رخخآلا ىلع ْردَحِإو لك ىنثا
 ||<يثلا لكاي يذلا باضْرلا * ٍبِضاَرَق ج ةلكأ الا | ضرتقإو .دحا مهم َقبي ملو ملك اوجرد موقلإو : ضرق
 . ةيضارق جضللاو عاطقلا فيسلاو كن الاو سيابلا |. ضرقلا يونا وال تردهو“ ةبابغا ٍنالف ضرع

 | * بضاّرْقلا 8 ةءاضرقلا 2 جيش يأ اباضرق ةنازر أعم ضاّرقلا #3 ضرألا هذه َككلْلَم نالف نم ضرس

 1 بوضرُفلا + هي ىري لابرغلا ب ىقتي ام بضْرَقلا | *زاوحتا لها ةغل يف ةبراضالا ءامبا نمو ءضراق ز دم

 ١ * ءارفنلا يا ةبضارقلا ا فيسلاو ّصللا «بهذلا 2 ةضارفكضرقل اب طقس امةتحارشل |

 ١ اول ا ىهو ٍناسحاوا 2 9 نم 0 م ضرالاو ضْرَقلا

 || ريثكأا لجرلاو يارلا اصعفوضرفلا -فضرق .2كريغ هيطعتام 33 ةافاكلبا ثييح نم هيبشنلا لع
 لكلا ل ام مهين عيضرع كنطعيل ىلا هاضقءل لاملا نم
 .هذخاي يا ءيش لك مضرقيوهو ةعطق ةمضرق ١ |ي ديف ندلا عجار )نيعب ُةدرتسيف فم نم هيطعي

 .ردتلا يف ُةعطَق الق هلق كايكلا طرق ,... |ويعبلا ةدرب أمو ضورتملا ضيرقلا * ضورق ج( ن

 طرقي نالف نولوقي . غنل ىنعب طرق لمعتسا ةملعلاو نس ع :ذا ةنال لوعنم ىنعب ليعف رعشلاو هرج نم
 اذ ناكاّطَرَق طَرقي سيتلا طرقو .اهب غفلي يا أ هارااب | رح ذ لكم ضيرقلا نود ضيرلا لاحو :مالكلا
 | .ردقلا غي ةعطق تاكركلا طّرق * طرقاوبف ةطرق | يتا ١ عضاوملاو ليلقلا ا
 ةنآرما بطاخم زجارلا لاق . طرقلا اهسبلا ةيراجنإو 0- رمخلا ةيعواو اهنم هكا خت نا يقدسملا جانحي
 اهيلع يعاد | مناك قارعلا لها ةغل يف ةبراضملا ةضرانملاو .رابكلا
 نيمقرإو ادوس براقع . نينيعلا ىلع هلاك طرق | امعطقو اهيف.يعدلإو ضرالا ةي برضلا ىلع دنع
 هاصقتسا هي غلاب يا ءيثلا ىلع طرق لوقن ةماعلإو | الام وبلا عفدي نا ( ةبراضملا يا ) اهتروصو د
 لعجوا اهبجلا سرفلا طرقو .هعطق | ةفضانم ياز ناطرتشيام ىلع 66 جرلاو هيف هم رجتمل

 ا ابينذا ءارو ةنعالا

 ةلو دلا فيس بطاخي يبنتملا لاق ماجا جرط دنع | ماقت ةراسفإو يا ل أملا ىلع ةعيضولإو ( كلذ ريغوا

 01 تاعجار ةنعالا اهيط رف اهو : مريغوأ خوجلا 4 5-1 ام ضاّرقملِاو . كك املا ىلع

 ادسَرف تغلظ ًئ ديعل ناف امك تنعي اذا لاقيالو ( ناترفش ياز ناضارقم

 ريصي ىتح اخرا ةنانع سرافلا طرق حراشلا لاق ةتضرق امعاتجا دنع لاقي افإو ةماعلا لوقن 5 ضارقم

 | عجرتل كلاوخ ةنعا 0 ١هل لوقي.٠ ظرتل اك سرآلا نذأل | ضيرافم حج ضارتملاب ه ةتضرق دعاملا فو نيضارتملاب

1! 



 ةأرلا تصرق لوط كافل" ةهفسل انالق كوتا

 طف 42 ةباصا يذلا ناكل ةنم تلسغ اذا بوذلا

 0 اضَرَق صرتي لجرلا صرقو.ةلك ةلسغت لو
 ددش ةصرق ىنعب نآثل ا صّيق * ةبيغلاو ةرفانملا

 لو قبلا ”ةيواذو عاف منا طرانلا 1

 ثينك تسلح ولع با ثغما> وا نانسللا يذَحي
 | رّرخ صرافلا ادع لكلا ينو .ةضومحلا هدب

 ةصرافلا *رمالا قاتل بّرضإ.ضح ناوىلا زواجت
 ةصرافلا يف ىفق هنا هلع ثيدح يفو .صرافلا ثوم

 ّنكر اوج ثالث نه. الثا ةيدل اب ةصقإولاو ةصمافلاو

 يا تصينق ىطسولا ل
 افنإو ٠ تق دنا يا اهقنع تصوف ايلعلا تطقسف تبثوأ
 531115 ةظفاح هطوكولا شانفلاو سلكارلا 0
 صشنت ينل ١ مالكلا نه ةصرافلاو . ةيففنلا يف ةبسانملا يا

 رعاشلا لاق "ضرإوت جالوتوأ
 اهورفنحتو ينيتات صضراوق

 ”منيف هانالا رطنلا المي دقو

 رداح ربووذ ييبر ٌبشعو سرولاو جنوبابلا صاّرقلا 0

 ةدحاولا“صيخرلا يطق اشو لل
 ضصيدقلا 0 ا ا ضاوفارملإو ضاق

 نم ةعلشف ضرقلا هنن ضال كلا

 ىد

 سلا كلر ا

 هتماقم نم يريرحلا لوق ةنءو . ةرب دتسم ةطوسبم زبخحلا
 يا هتب زو هصرق ف ينممسأو ه هيتدب ىلا يب انكنا يرسل

 سشل ا صرفو. 0 صارقأ جامهف امسي لعجأ

 بكذا 0 اا سن 0 0

 صخ يد سا( 00 ا

 صارت * مادألا نم يرض صيرقلا * صرف ج ةنمأ

 لت ير

 لبنسلا يق يقب اموهو ٌيِرصِقلا دصْرْلا - ددرق

 0 أم دعت بح نم

 دنعل لجر مّصْرَتو .رجهلا ريصتلا رخلا مَصْرَقلا| ن

 أ صرت 0 ري دتسم صرقم ليحو» ارا وتل

 انهض الكأ لكأو ىقخساو ضبقلا لجرلا عصرق
 .٠ 5-5 ساج هب كي" ب ع .امؤل ةدحو الكا

 فا ا نالفو ٠ نوفق 0 تكتشيف ا ارم تعدرقو

 + هبايث يف لمزت اًناغنرقا لجرلا عنرتا + ةطمرق

 نق لان انألا 35لقلا 4 ثرش نبل يق ناك“

 000 3 ني | نم مألا نولوفيو عصرق مند مألا| ي

 عونا يو.

 ىلع راي ناو نا ةنوا 0 3 ولط خون اهخ»

 قرولا ريك ليوط ضيبا هر .بابذلا عنأ باوبالا |

 نم تابن ةنعصّرقلا * ةليوظ ةنشرح ةناككوشلا ٌداح | ي

 تيزلإو خلاب لكي لوقبلا رارخا
 ةقاصْرقلا *عرسا اًقاصنرقا فصنرقا - فدرق

 هربا ةكوشب فرع 0 نصرا

 اهناك جرحدتت يتلا قونلاو ءآسلا نمو .فورذخملا
 هيث »نوت وسو كانا كانو نقع
 دسالاو عرسملا تفضيلا مطاقلا

 ةعظقو هر دك ةمصرق

 صْررَتلا نم ىئالل فدو ةحدرقلا - نصرق

 رظنلا نم ةَنرُظنلاو عيسلا نم ةئعمسل اك

 . هزاج يداولاو . ةعلدق 0 ةضرقي ين ثلا ضّرق

 مازاج انالفو . ةكآ بوخا ٌرانلإو
 ىاأ تام ١ ةطابثر"ضرف'انقيا لاني“ كام تالف

 يف ضّرقو .باقلا طابرل اب دارااو ٠ توملا ىل- فرشا

 .ةكتوذنع 0 ةرسيو نب لدع 50

 .لامتلا َت اذ كيك ةروس- فو
 . طاف ىلع 00 مزواجتو الام ات مهلخت كا

 تكتل لوقللا وا عطنلا نعم نم تا ا تلات

 :ةلاق ةضاَخ رعشلاو

 تاذ مهضرتل تبرغ

 ع -ةتنالفو تام [َذَرَق ضرك لجرلا ضرقو

 طَذو ةظكرتك هح دم ةضَرَق #١ ءيش 3 ءيش نم لاز

 01 ١
 مذل او.سانلارئاسنع ةزرغيو ئظتب حدملاب ةنال.دض

 . ”هازاج اًضاَرِقو ةضراتم ةذراقو .ةلثيو ةسومان عطقي

 لوفن ةماعلاو .اًضْرَف هاطعا ةضرقإو . ةيراض لاملا فو

 هك



 شرف ١

 ديدشلا دربلاو ردصم 5 نلت الأ ني علا

 لاو ٠ ::كاو درابلاو

 يويانعلا للم ننافإو دووم الو ضوعبلا

 اكيثوا بيدعلا دربلا سيرتلا + ةبايكلا نويل

 هل ذنعإو

 ةدرب] ف عيقصلا ف ساغص سرق

 دس

 بط يا نسيرق كليسو ٠ دق يا ل
 دج ىت> هيف كِيزَو غابص

 ةيمعا .ماردلا نازيم روطسر افلا - طسرق
 .ةعطق ارم شرت رةيو ٌةشرَتي ُهْشَرَو

 عيانراال ا ٍضعب ىلا ةضعب مض ذو انهو انه نمأ

 ايل . كعإو ىيعيويلا كيلو نكد تفك

32 - 

 ةشراقم ةفراقو «انقوررقإ كاع ماردلاو ٠ قف

 الو رظملا تعدص ةجشلا تشرقإو . ةماعلا مالك
 مولا شئرقلو . هيف عقوو هب ىعس نالفب نالفو .ةوشمعأ

 هذخا «يشلإو رومالا سنادم نع هّزات لجرااو :اوعمجت
 كيرلا ب 5 نيلخادت عامزلا بس شراقتو الاف لوا
 ىلع ابضعب عقو حامرلاو 3 ميك 4 يعل شرتقإو

 ةيرجب ةباد شرؤلا +برحلا يف ةاخادتم شرإوق حامروأ
 || عمو ةنز شرواك ظرِفا]و - اهلك ر خلا ثبإود ايفاختأا
 لامجلا نم شيرقلا * ( نيغلا باب ف كلذ عجار )

 . نيبلسملا ين مهنم برعلا نم ةليبق شيّرقو : ديدشلا|
 سايلا نب ةكر دم نب ةعزخ نب ةنانك نب رضيلا مونأو |

 يشر وف 4 9 نم 0 كف .رضم نب ا ا

 م كلذب اوم 06 ُةَقَوَق ن نءو ةنانك دلو نود |

 ىلا ١ ارواب مرا ىلا[

 رعاشلا لاقأ

 رجبل | نكست ينل ا ف ٌنْئِيَرْقو
 ”هد

 اهيَرق 0070 -- 8

 وأ يمحي هخلإو

 هلام عل :نالفو ٠ ٍٍضعب ىلع اهضعبب ! اوعقو هأوا|و اخادت

 ا |اًءطَق 4 مح - كا لصفنا تيل شّردو .٠ م أ

 | نم ةريخالا ةثالثا إو . خف ضّرعت وا هرشاعو ةطااخأ

 ]+ ةيبددو قشابلا ةماعلا + مظعلا دارقلا اي :

 صرق

 | شرق ىلا ةبدلاو . يلعلا ىلا ثينأتلا مايقنال ةفرصت
 فوخنو ةؤهجو ياَذُيك سايغلا ىلع ايلا فج يشر

 صاخ اذه وا . ليَقهك سايقلا ريغ ىلع اهتابثاب ٌيشبَرْفو

 عجمح

 رعاشلا:لوقكرعشلاب |

 ةباهم هيلع َيِشِيَرف لكل
 مركتلإو , ىدنخا عياد ىلا ”عيرمم

 ةصكتم ريغ 3 بيلا نم رايق ص ةشيرلا

 دحإو ناك ل ىلا لل 6 موج
 ئسلاو هيل ذاك نويبع 7 بشرق

 ْ للا *“: ئيسلاو دسالاو ليوطلا ما إو لوكالاو لاخلا

 ظ : #2 ج نطبلا بيغرلاو
 اًبراقتم اينو بثو ةحترق ترق
 ٠ كررحتو ةسارعفرو ىغنربأ اعاشنرقا عفنرقا ع

 ا|هتلحو مردصيف لجرلا اهدجي ةرارح عشّرقلا *+طشنتو

 ْ بصل عبرا + دسجلا يف روظي ملاك ض يبا 2 يو

 ٌرشلل ئمماو رغشملا

 ثمرا١ نموهوا مظعلا دارتلا مثاّرفلا -

 . اًدارق ريصت مث ةكضيب ةباد ويف نوكي نيدقبطلا لثم
 * ثابن ه[شارفلا + تنل و ”مغلاب ةيشاَرَ ةدحاولا ٠|

 ” ميلا ا ثضلاَو ديدعلا بلصلا مش

 ٠ دا درذلا اهلا را
 اللع كيسواو هذخآ اصررق ةصرتي ةمحل ضَرق

 ذخا هيرفظب ةصرق ُيرشخراا لاقو . هاف هيعبصاب
 | صرتلاف . هيصرقا مث هيْئح ثيدحا يفو . اب هداجا *

 | لسغلا صرقلا رهو ال اقو.عبا صالا فارطاب .ذخالا

 ةلوقو . ووو رفظل اب علقلاوه ليقو . عباصالا فارطاب | .|
 فارطاب لسغلا دعب ايناث كلغب رما ءاملاب هيلسغا من

 ةشمخو ةضبق ءيشلا صرقو .هاقنالا يف ًطاينحا عباصالا
 ١ اًنالفو : 5 ضر ةعطقو ةطسب نيجتل او .ةعطقو

 0 و مظعلا 7

 ظ . ةلؤم ةلك يا ةصرأق هتهج نم ةلانو ءاذآ هناسلب : ةليبقلا تدر اننا وم ىلا يع تدرا نأو ٍْ



 سرق نر

 هل لاقي ثابن تميعلا ةّرُقو .وريغو لبات ماظحوا|
 : | وكر يف نار 1 همست ةماعلاو : هكا رج

 "را

 لبتتست لازنال كلذلو ابيلع اذرهتحم لازيال دربلا

 .ةابرحملا نبيع نم درصاوه مل 60 لءوءاب ل سيلا

 الل ةراّرتلا ةَرَرَدلا "+ عدفضلا فاقلا/ الط هول

 قصلو ا ردنلا يف ينبام هولا ةرّرقلإو ةَرَرتلاو . روكذلا

 درابلا ا رورتلا # ةلصوح | ةيزينلا * رم اك ايلنساب

 رولا« دوارأ او ليقملا ذرتال ابب عتصي ا قل مث ةارملاو

 عضوم مالالبو. مغ اونا نيوطلا ني ذل نجلا رتل
 ايروكا ءانللاةرارزلا ةرودتلا د رجالا رنا

 .ردصم رئرَألا *ريقخملا ةرورتلاو ره اكرذقلا يف يتب

0 

 . ينبع هب 02 م يا ينبع ةَرَق

 دل

 يأ ةَريرَ نيع * رق هنيعب يأ تياعلا لجرو
 قحب دايعلا 5 رسو ٠ كقاردصُم رارقإلا * مر 0 5 تاذ

 0 ا ذا وه 00 2 ف 0 1 هيلع

 ا 7 3 2 1 7 نيل را

 3 . راكنالا ”هذاضيو ٠ باقل اب رارقالا ةماضي لل ام

 .”تسلقلا وك قاتل اياك كب نا

 ةفاسلا بابرا حالطصا فو 1 ل ةردصم ريرثتلاو

 نم ياي هس اح ةنداح وأ ىوعد نع عقاول اب كارا

 راو .ريراقل ج هتيالو ىلع يلاولا قباب ناطلسلا ندل

 5 دنع هكا اهو مول ا ايلفسا هي" ةرن 1 رامو

 فرظلاو زازقتسالا يك 00 .( هناي )ةروغصلا

 0 فدو بجاو ّ ب اع ل وه زا

 ٌرقتسمو أ لصاح ةءالا مع ن نأ يأ ةءاسلا ع 0

 اوس ان 2 2 ناك اوفو . دال ةلباقيو : هدنع

 اًرئاج ما هيف ا ةعبج | موي وحن ابجإو 4 ةفل> ا

 . ظاغلإو ةيكالاو ردضم ْزْرَْلا * عباصالا |

 ا .ةنم لمحلا روسو اهرخآ محرلا نمو: زارا 0 ١

 ١١ 1م تانغ لاق ًّ وللا نم ال رك

 | دو زيغضلا طوف ةرتكاَو .اهحر ثا 4 سماق لخلا

 رييخ نال فاقلا متغب ةدتسأا فرظلا لوالل لاقي اتيو

 3 "ب و خس . 95 1

 . هب لتعم ريغ ىغلم ةناكف كلذ نم 2يث هيف سيل ذا| ن

 ىلع عفرلاب فقإو كماما ديز تلق اذا كلذ ىللعو

 ديفم لوضحي وأم. ةنال وخل فرظلا ناك يربخلا
 ناكل احلا ىلع بصنلاب امقإو تلقناف .فوقولا وهو

 ىهو قاطم 0 لادم اال 1 فرظلا

 رورتم موبو ؛'رثلا نم لوعفم مس سم 06 ولا

 رعاشلا لوق نمو. 7 ةباصأ رورقم جرو دراب يا

 ةيبش ءاتشلا يف هكاونلا نا
5 

 ٍلكام لضفا رورغفلا رانلإو
 2 وذ يارورقم وجو

 فارطاب ةضبق بارنلإو ةصرق ارق هر زرق
 ٠ ضرالا ن

 ذخا لاقي . ةضبفلا ومن ةّررْقلا * مالا نهدم زّرفلاو
 ةعزانملا ةماعلا دنع ةزراقملا #ز 2 هما

 *برعلا هاسنل ناك سابلو تش حزرفلا - حزرق
 لكما نينو لاوس اهلل ةريصقلا ارا ةخوارقلا | امإ

 ةبشخو رئارضلاو ناييضلاز زرخخ نم عون ةلَحّرْرتلا
 يدا هلك اضطلا يع 2 عارذ اطوط

 لزَرقلا*اهسار قوف لزرُقلا تغنج ار ا تأررق
 دينلإو ةعزنتل اك اهسا ار قوف آرملا هذ 2يثو مثلا

 قلما عيدجلا فيطللاو لا

 رعاشلا ماّررَقلا +اًيدر هب *أج هرعش رعاشلا مزرق

 ميلا ريقحما مَورمْلا +هلقلااب عوزرفلا موُرَرَعلا * نودل
 .دجغا دربلاو ٠ دربو دمج اًيْرَق سرقي هللا سّرف

 ردا واقرا #8 ودج ديفا كره قتيلا لاقو

 زف ايش هدي" لمقتل كنا 'عايطع الا تح هيلع حل
 دربلإو لغاف مسا نمراقلا * هدهجت كلو“. هتدش |
 داصل ايو اَيناَرَقلا * .ميدق يا ترا ةيثو . ديدشلا| 2[

 فرطيو“ دوشالا بتعلا هيد ار و2 طال اكد
 رولا ةّيشاَرقلا »< ( ةيبعا ) تتدلا خوخ رصم يفإ .تمدق ىتم لاق نم اباوج هه كلوتك

 1١15 لالا



 ررق

 |ابلجرا لع اطوب اة الآو . تبث : را هيلا رَ ررفنو ظ

 تبث ناككا ةسراقثو .اطاوبا ترّثختف سييبلا تلكأو 0

 .ةقانلا حر يف قتسا اًرارتقا لحفل ةام رتقإو :نكسوأ

 بطرلا اب نرم يداولا نطب يف ام تعبت ةقانلاو
 دما الراو نيراما ةياقبرا نرلسوا تطبق

 تراككاب رقتساو .روُرَتلاب لسغلا ٌنالفو .ةرارقلاب |
 00 لعاف مسا اقلا * هي ميز تبارلعجا]

 يا .اهر اقر نم اهّراح لو لخملا فو. ”دراب يا ٌراقأ
 منعا نم كلق ليوا اه ذخأ قم اهكتاظعا ظ

 . ةدراب يا ةّراق 59 . كانلا ا ةراقلا + كب

 ضرالا لن هيل ”ةعظق ايفارقحلا لها ذنع ةّراثلاوأ|

 +اكريمإو ايما ةزافك هاملاب ضعب نع اهضعب لصفنمربغ
 قافيغو اناردلا نياك و يطل هقادع ةروئاقلا

 ج ةّرصوقلا يف يو ل أو بطراا ةاعوو جاجرلاب اب صح ْ

 ياو ١ دلولا ن نال ةأرملا لع ةروزانلا ىلطتو . :ديراو# |

 جاجزل اب. اط [هيبشت وا ءانالا يف "للا دقي اك هجر يف رقي

 ةروراقل اب ةأرملا نعيكت برعلاو ئرهزالا َّك اق .اهفعضل 0

 لق. اضف نم ربراوق ناسنالا ةروس قو . ةرصوقلاو

 راَرَتلا *جاجزلا ءافصو ةضنلا ضايب يف جاجز نم يا

 ضرالا كل لعج نمارملا ةروس يف ةنمو ليق يفرق ام

 بف ص 56 ةفص يفو . اًرقعسم يا اَراَرق

 هع ل نم نييطملا ضيا راَرقلاو .راّرقلا |
 سودتلا أ اا مربم صمم وا غلو اهنم تبافلا
 رارآلاو . هوجولا حابق لجرالا راصق غلا نم ُببرض

 يف محلا نرد يارلا هيلع ّرقام ماكحالا بارا دنع

 | عطقي يذلا ةعطقلا فرطىئيسوملا بابرا دنعو .ةلَّمسم

 * ةرخآلا راد رارلا رادو هيلا ىهتنا اذا ةتوص يغملا
 | عمدجير ب دتسملا عاقلاو ريصقلاو هيناعم يف رار هلا ةواز ملا

 عم نم يسبعلا ةرتنع لوق ةنمو٠ 00 هبق 122 نكمل ثعأ“]اقي 'دربلا قم كباصا اول

 هَ > ركب لك اهيل تداج

 دربلا ةقلاو ا

 رمردل اكرةراَرق 51 َنكراف

 | قرقن لك تكرتف ضرالا هذه ىلع راطمالا تداج يا
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 ش ررق

 ّ امس يف غ 7 اك يفاملا هللا ىرم 5 2 0

 ًابلتساب صل ام واردتلا يف قب ام ةراَرقل و ”ضايبلاو

 فاقلا ةّلكم ةراّلاو .وريغو لبات ماطحوا رقم م
 النا ويطل دعب ردنلا يف تصب يادي يذلا كلا مسا
 اا ذفعسملا نككسلا ةماعلا دنع ٌيرئارقلا لجرلاو . قرتحت
 باّضتلاو طاخا ٌيَراَرَلا * ّيرارقلا فيرحت دلبلا يف
 ىفعالا ل اق. .عناص لكوا عجتنال يذلا يرَضَحمإوأ “

 ْ اهبانجيو سومالا قش
 ال1 حرا ترن يراشلا عنك"

 نيح زملا بون طاّيخملا شب اك ابعطقيو روالا وشي يا

 موي يلب يذلا موي !ا وه رَقلا مويو . رز دصم ُرقلا * ةلّضفي
 ||ل اجرال بكرم اًضْيا ثدلإو : ىب هيف نورقي مهالر غلا

 بوتلا دقو . ةجوئرلاو جدوطإو جردلاو لحرلا نيب
 .”دراب قر رق موبو ٠ كانم ةنم ردك لك 2 هرخ

 هل ديعل يداطلا ما> لوق ةنمو. كلذكرق ليو
 1 5 اهب يدتهتلرانلا دقوي نأ رس

 دق ليل ليللا ناف ٌدَتوا
 د اان

 ذح تناف افيض تِبلَج نأ

 رع نم كران ىري قس

 فو هيف ماع دربلإو ءاتشلا دربب غصُْم وا

 ||نكي ةناكنوكسلإو رارقتسالا نم كلاذي يس. فيصلا
 0| دس 5 - 1

 :ءأكا لعوفطت ةليطتسم بيو د اًضيارَلو .ةئفطإو يللا سب |

 يو سر لوقن اهناك ثوص اهتمز ربي ةنال كللذب تيم
 ايمن ةماعلا كلذلو - لبحملا لصتتف اهضعبي كبشت
 رب لعق ةديدشلا ةبيضملا دنع لاقيو.ٌرتلا لبح

 يأ رقي تباص اولاق اببرو . اهرارق يف تراص يا

 | ىَرقلا * اسحا رّرقلا * تبني يذلا عضوملا يف تعقو
 |يا رق ةليلو هللا ةّرلا * اهيقوت دعب ةسقإولا ةدشلا | *

 . ةدراب عونلا ةّيزلاو ٠ ةآشعلاو ةادغلا نانَقلإَو

 اضيا لافيو ٍةَّرق تحت ةّرح دجا لاق اهب . َررَق

 [ةيالاو :ضرملا يف يقاي يذلا تقولا يا 5-5 تس
 قرم نم ابافساب ىصل ام وا ردقلا يف يتب امو ةعفدلا



 ررق ذرق

 عئاتلاك ةابلبلا ةأرملا عّدرتلا -عذرق | نيكسل اكةريخصلا ديدحلا تالآ عبصب يذلإو دورابلا|
 . تتّوص رصن باب نم اًريِرق زف ةيحلا تّرق | ند وهو .ةحدزتلا ةتفرحو .ةحدارق ج كلذ وحنوأ

 ارق انبوب ٌرقو . اهتوض تعطق ارئرقو ارق ةجاجدلإو |.دونإلا نم ٌبرض حدرتلاو حدرفلا * ةماعلا مالك

 هدو ذل ةنيع ثّرقو .ادراب ةم اهيف بص رذقلاو : دّرب | يف ةزوجلاك نه ةحدّرلا * خلا درتلا ضيا حْدْرُلاو

 ارور- تدرب (رلع 2# و برض باب نم) 1 3 يي 1 يضل ا درقلا جودا 1 .نقارللا] قاح |

 ةقؤشت» تناك ام تأر وا اههمد خو اهواكب عطقنإو | رشاعلا دعب *يع يذلا جرتملا*ةروكذملا ةبلا ة>درقلا|

 جرفلا عمد نال رورسلا نعةيانكاهبعم د درب ياليقو. ا ٌرشلل ٌدعتسملا جير 07 قابسأا ليخ نمأ

 ءاعدلا ٍِ مطوق كلذ ىلعو .ننع ب نزحا عم هدو درابا رمكب ةمحدرق |وبهذو ةم ةيحدرشب اوبهذ - محدرف

 نع ةيانكةعم د نا يا ةني ةنيع هللا نذعا 1 ىلعا ا فاقلا جنب د ديجم ل تحّرصو اوقفت : يا جو اهفاقأ أ

 9-2 07 اق اًضيار ٌرقي انموي رقو٠ هايا هنازحإ | اهسابتلا دعب ةيضفلا تدضو يأ ةيحّدق ىنعب ركن

 لمعت لو تلهم ةقانلاو ادراب م اح نم كلتا | ج ضرالا نم ظاغو عنترا ام ددْرَتلا  ددرق 0

 تعادق ةجاجدلإو ( ىرخا ةرم برشت لو تبرش يا ) ىلع يا مددرق ىلع ثيدحاب اجو . ديدارقو دوار 1
 2ملا هيلعو . ٌءواس وأ ةغرفارهنذا ةيس مالكلاو هاجت وص نم ناسنالازهظ طسوو ددرلا طودرتلا ب

 ةردلو ةزارقتف اتوا 0 | يفو .ةبص | * ريمحلا نم ةأسيسلا وهو .هيفنيك نيب ىلا رزت دنع

 ةباصا آرقو رق لوهجما ىلع لجرلا ردو .نكسو تبث | ةتدغ هاتغلا نمو. هالءارهظلا نمو.دودّرعلا ةدودّرفلا ْ

 ( ملع باب نم ) ارق ثقي انموي ّرقو (٠ درولا يا )رفا | طسو يذلا طغ/إو مالكلا بلص ةديدرفلا * ةتّدحو
 ناكملابو . قرتحتلَِل ادراب م اهيذ بص ٌردفلإو. درب | ديدارق ج لبحلا ىلعإو لّجَرلا سارو ةديدركلاو رهظلا

 ةقانلا تروق # نكسو تبن ةرئتو ارقو اروُرشو ار راَرق | + هاعد د ةقثوأ| ة ةسدرقا ةسدرق ا

 امال رقد ةعفد ةعفد يا ةَرق 3 اطوبو تمر اريرقتا ةكمم نم دي بلا * ةّدِشلإو ةبالصلاو تدصخة درا

 يف انالفو . وب فارنعالا ىلع يا رارقالا ىلع ةلجرمالاب | اهيغت ًاليلق ربكأو ١ ةدار#مل ار دقب ةريغص

 انألفو . هيف اًراف ”هكرت كليع ىلع لماعلإو . هيث ناكملا | .جاجدللو لبالل لق عد درقلاو عدّرتلا  عدرق
 ةعم رق ةّراقم هراقو .هل اتعذم وباع اًرّدم ةلعج حلا ىلع تبول . ُلذلا ةءدْرَقلا * سمتلا هل لوفن ةماعلإو
 |وُراق دوعبنم نر وق ةيسو (نروكلا ١ ٠ يكسو | ةلمنل ةلمنل | عودرتلا ا دحا ل جدعلا

 ةولصلا فراق ل اقيو . وكرت الو اهيف |ونكسا يا ةواصلا | لبجما 0 5 ةيوازلا ةعودرُلا * ةريغصلا
 ريغ لعزرو رقم وف نمل اي ةباصا ارارقا ل أ هرقإو .اضيا ةهيمصت مانل ايوا ءافل اب تا

 لخد لجرلا ٌرقإو . سايقلا لعد رم م لاقي الو سايق ايَوَركلا دوم كامرا «يعلا مدرقلا - مد ْ

 ليلا لع لماعلاو . ةنكسو هبت ناكملا يف ُهرقإو :ٌردلا يف | برحلل ذنب رحم ة[بق ا
 هللا ّرقإو .اًراق ةكرت ٍهْشع يف ريطلاو .هيف راق كرت | ىا اهئازخ يف هرخذت ةرساكالا تناك حالاس وا بيرعم|

 .ةقوفوه نم ىلا عيطت الف رين ىتح ءاطعا يا هنيعبو ةنيعا ىارقغملا وا ءينإودركلا بونلا لدم ةظيلغلا عوردلا|

 ةدراب ةعمد رورسلل ّناف نفحت الو دربت ىتح لاقيو | / رفغم اط ناك اذا ةضيبلا

 «فرخأو نعذا وح هلررقإو: رم اكةزاخاةعمد نرحلاو | ىنعمب.اهفاق رسكتو /ةهحدرتي تحرص ىلا
 م يف اهلج تبث ةقانلا تْقإو ..هدح دص وهو | ةمحذق

0 
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 درق درت

 سرنلا ليلخا ةلحو ىدنلا ةلح دارثلا * دّجترعفلا اسس لح اًحيرق نومايال
 ناسنالل ديك دو ووغوربجبلاب قل ا 3 ا

 |جاضيا قوسافلا هل لوقل سام .ةداّرق ةدحاوأ |١ | ةباعلاو هوو نم سلات ني جنو .جْرَق ج

 أ وتلا رفاحإو ةنئلا نب عضوملا ن نادّرتلا م ماق: قاذف ةنه ا يلا +« اه .ؤام ةباحت اهي رقو . دنت ام لوا 4

 ةبيودلل داّرْثلا دّرفلإو .ريصألاو بكعم قنعلاو 5 دصم تاوصلاو )١ ريعبلا نمو. لجرلا سار ,«سرذلا نطب يف

 نم ةدعللا ةازنع شو ىصحملا ةطاقل (رئاطلا نم

 ند اه ل ٌرارنيلا اريل ومطوكس انوا ةحنرتلا

 لوا اًضيا ةيرذلاو . امام رهظي ىتح ةحيرق الو
 تللذ نم اكسل دو عبط ناشالا خلك امتلك
 هوقو .رعشلا ضن ىلع اهب ردتتي كلم رعاشلا ةكحلرقو

 طبنتسي هنا يا ةحيرقلا نسح وهو ةدّيج ةحيرق نالفل
 دحاو حرفألا نب حار ة ج عبطلا لاو م

 بو ةحرق هتبج يف حرقأ سرفو رم اككناحرفلا
 ا َج دامت شالا : ةنؤطإو م ٌضايب

 2 طوقو

 تأ وقرا يني داود ءابطالا دنع حْرْلاو .داوسو

 ةحّرقل 3 ةدافؤلا فاَذِعَو دلكلا ءآز جانيب ةلصاوا|

 لبالا نمو ٠ ككل ةحّرلاو : وف ردا 3

 .اهرفاشم 0 لدهعتف اههاوخأ خدم ورق ا

 راصف يفت ج ير قيرطو٠ حورق 2 نم جورقملاو

 اكضإو راصف غئاوقلإو مادقالا هيف ترث ١ يأ اًبويلع

 ٍضاي وذ نال ةحرقلا ن ءرم "7 عرقا ©

 عج ةاقسلا فو نيكو هللا وف هدرقيل املادّرق

 | مدالاو“ دعجت اَدرَق دّرقي رعشلا درقو. اميل وااتمس هيف

 قرتوطمانلا قو تنص ةناظنإو.ايغ كي اكول و رح

 تاك كباركولا دّرق  ةبعط دسف كلعلاو .ترغص

 ىلإو . ةعدخاتالفو . هلَلذ هدّرقو .ةنادرق عزتنا ريعبلإو
 ذخاي نا دارا اذا لجرلا نا ةلصالبق .عضخو لذ نالف
 نيلي ىتح ةنع دارفلا عزن ياًالوا ٌهدّرَق بعصلا ريعبلا

 وكلم كزمتلاو الد اي ككل )كرا جو |و..ةل
 لذ نالفىلإو .توامت ٌنالفو»٠ هارت الضار طفلا

 رهيظ ىلع بارغلا عفي نا دارقالا لصا ليقو . عضخو
 دّرتلو .ةخارلا نم دجي امل ةقيف ةنع دارتلا طقتليو ريعبلا |

 |عيرس برطبو كمت ثييخ نوح دْرإلاو وكل 3 * ناسنالا ن

 |[ ةأرها كاز اذا نأ حلا راسل ضّرعتب *..اف لعبلاو مهنلا
 (ج نادمسلاب ماا نط 00 ءاملط فو نحب

 ظ .ردكف أب ةدرقو خاف ردكب ةدرؤو دّرقو دورقو دارفا |؛
 نب دئرقو .ناطيشلا ىنعب درقلا لمعتسي ةماعلا ضعبو

 درق نم ىفزا لكلا يفو .اًساف ناك ديِلَذُه لجر ةيوعم
 ىهو روكذللا ناوبحل دّرتلا وا لَم در دارملا لبق
 : دورنلا ةتجرف ةياهاجلا يف ىفز اًدرق نا وعزو : را

 ةئئاطلا هذة كلذ نال برعلا بيذاكأ نم وهو
 | تيّيكلفلا دنع دوُرَتلإو .٠ ضب ىلع اهضعب ةركتيال
 || ثمرفو .دّيلتللا نتعنملا بامحلا درتلاو . بكاوك ةعبرا
 خرتسم ريغ يا ليصخملا د رق

 ٍ 3 يا دق ديف .

 وا فوحلاو ربولا نم ع اهوزرددم دّرالاو .دارتلا

 * دال 2يشو اهصوخ لس يتلا فعدلاو ةتيافن
 اراب ا وزكت ذاهف تادلة توترات
 | درقلا ىثثا ةدرقلا * ناسللا يف هلو مىتات ل باحلا
 ىلع تراَع ملانما نمو. دّرَتلا ةدحإ او ةدّرتلاو: دّرق جا

 كرت نأ برضي٠ ةدّرق دب كرتن راف ةرخآ لزغلا

 لزغلا ةأرملا كرتن نا ةلصإو . ةيئاف اهيلطو ةنكمم ةجاحملا
 أ|يف دّرَتلا تعبت اسماف اذا ىتح ةلزغت ام دجت شو
 ربولاو فوصلا نمظعمت ام باطت تلعج يا. تاماؤلا

 | لئاس داكقلا * ةلزغنل تاساكلا نيب نم ةعبجتو
 ةقفللا ل فيزتملا نكرئنيال ثيعب ىوزقلا *'درقلا

 ةروكذملا تانبلل دّرقلا |.
 ازا سو جالو ابالكا ةحردرخ ا لبر حدرق

 | نالفل حدنرقا # لعتشا يأ م لا | جدرق قوش تاكل

 [عالسد . لمت اءنصي يذلا حادا + لع يع
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 امم ووحنو حالسلا نضع ميو جْرتلا * ناترصاخما | حلا مهلا 0 2 ع
 املأ مضل ابو اهنيعبراثالا جقفلاب وا تردبلاب جرخ | .احئرق ةلعج ىلاعت هللا هخرقإو ٠ ديذنشلا كبزولا يا
 دي دش ببرج داسف ىلا ئدارت اذارئبلا حْرتلاو .اهقرحو | :هل أب رمالل ””نالقو. جورنلا ةنلع دسجلا جرتنو
 هربا بقل حوُرتلا وذو ٠ حورق ج ثالضعلا كلبي | عادم ريغ نم ةطبنتسا «ينثلإو. اهلجترا ةبطخملا جرتفإو
 . ل اثم قيسريغ نم ةعدتبا رمالاو . ةرادخإو هابنجإو

 رعضوم يف اهرفح ريبلإو .بكري نا لبق ةيكرربعبلاوأأ

 ةلأسو اذ 5 انكبو انك ن الف ىلعو ..1 هبفدجوياال
 رعاشلا 0 ةيؤز ريح نرمو كفعلاو مهنلاب .هايا||

 نا ئهشا انيش ٍنالف ىلعو ها اههظني ن تي 0

 فيا هانا دقو عينرلا نبال وق ةنمو٠ مايا 1 عنصلا

 نو ديريو ةنورظنني ةباعصا نا لوقي دربلا ديدش 8

 اًريتفناكو |وعنصيل ماعطلا نم يبتشي اذام مهفرعي ناأ

 لوقي مهلا بست كف بايثلا ف ثيئر

 هج! حوبصلا اودصت اننإوخا

 اصيصخ يللا 0 أو

 ةنيط رشابن ميش جيتا اولا
 أصيمقو ةَبج يل اوضطا تلق

 .علطو بانو شيذلار احلا يذ نمو ٠ لعاف مسا حرافلا

 اعمق ةسلار تق نزرالا كلذب نيل نبأ سقلا

 ءيثلا لوا راو 200 5 حّوفتف امومسم

 نم طبتسي ام لواو رهغلا لوا نم زازا اليو

 *ناح ثلا نم محا حب راو: حورق دب يذلا حرا .زملا

 ةراون اهيف ةآحرق ةضورو ٠ جرقالا ثنّوم كحل
 يكل يت لا دسالا ناحرتلا + اةلجعي

 برج ل ام لبالا نمو . ةنادْرق وا جرقا ةنم دحاولا
 :ةاوس غيجلاو دحاولا .ردجي ل نم ةّيبصلا نمو .'طق
 اومدق ّينلا باعحا نا ثيدحلا يفو . حّرَتلا مسالاو
 . كلذ لبق اد مءاصا نكي ل يا ٌناحرُف هو ةنيدملا

 فو ماشلا لخدي نا دارا رّمع ثيدح يف يذلا امإو
 ّينلا باح! نم كلعم نه نا هل يق اتوعاطزرعتست
 مكمل ةغل مم تول اهلخدت الف نوناخرق

 .ةلمجموا 3 ةفيعض ةغل ناحرقل عج نوناحرق ميه يأ

 .دض حورقلا ةّسم نمو ب رمل دهشي ل نم اًضياٌنأَح ثلا | لوألا ةعسلا يف وهو .. لئالا ترم لزايلا ل رن
 ةلخأو 1 وال الكل © اق ىثنالإو. 2 اق مث عابر م ينم عج م ”ىلوحأ|

 ةحارجلا ةَحرْفلإو ةحْرتلا * ره اكةأبكلل ناخرقلا | ىبا لاق . اًداش جراقمو حوفو حراوف ج ةحرافو اغيل
 هادا بسب دك

 هتوقعل يثميال نيد ةترواج

 سرفلا جو يف ِةحرْقلاَو تلو عمبجا يفا | ةمداقنلا

 هايحّرفلا* ُهلَوا ءاتفلا وا وا عيبرلا ؛ حر .ةّرغلا نود

 277 جاوْرِإلا + سرغلاو خيرال جا عفغرالا | ميرافملا ٌبمقلإو بناقملا ال
 ةليوطلا ةقانلا اًضيا جاورلاو .ةكيدرِؤلا ضرالا نم | ةقانلإو اهرتو نع ةنئابلا سوقلاو دسالا اًضيا حرافلإو
 لاق .حوارقو وارق ج ةاسلملا ةليوطلا ةلخل او مياوقلا | احراق هب راص يذلا سرفلا حيراقو : المح نابتسا|

 تماصلا نب ديوس | حاَرَتلا + حرإوقو تاحراق ج جراقلا ثوم ةحراقلا
 روزالب ميلع ينيذ امو نءدا ضرالاو صلاخإو هريغو قيوسنم كلذ ةطل اخيال هكا
 رجوارقلا دالجلا "ثلا ىلع نكلو | *ةجرقأ ج سرعلاو عرزا ال ةصّلخلا وارجتالو اهف مال
 اذاف .رابكلا عم برشلا فاعي لوجما اًضيا جاوردلاو )ل نمو ةيدابلا ىلا جرخميال ةيرفلا ميزل نم نيحاَر 6
 نم هرتسيال ىذلا زرابلاو اعم برش راغصلا تءاج م 4 يا رمالا نم ف حارق تن :زو ترم ذبعي

 شلل لوق ةنمو . رجلا جرت لا «ديغي ءامسلا | ىلا ةغيصب نانّيحاَرفلاو . َيحاَرْقلا ثنووم ةيحاَرفلا
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 اه دالو. برق يك 0 ترا رضتخلا قيرطلا

 ةب راما رضا ةطلا ةيرككإو .قيكراتمت تيراقم ج

 ةةلثم ةب رقم ةنيبو يندب لاقي ةبارتلا ةيرثلاو ةرمْأإو اضبا

 دكر بزر لميا وقل أ اق ملقا

 ةل ددلا قف 5 قبلا 5 5 هديك 97

 تان رقم يعامل كيج

 يلايللا ببَح نم نيج« امو
 ال تمزح ينل ١ لبالا نم ةبّرمخلاو
 نبسلا اولدبا. ةسوبَرَق جرسلا عر يل ا

 زجارلا لوق ُث ل 0

 ةالعسلا ينب للا ّلتاق اي

 ٍتانلا رارش_عوبرب نبورمع ا

 3 ج سانلا رارش ياأ

 اي عراب عبق
 ناار وحال كلكم 3 ارقلاو نيذاباَرَقلا

 ةييسراف بطلاب قرف 0 وهوأ 0 كرتو اهئازجا
 لرب عملا

 مود وك ادي وعملا

 | ةماعلاو .سييارق جان اينوئَرق اهو جردلا ونح رعشلا
 مزتلتو جرسلا مدةم يف ةمئاقلا ةريغصلا ةيشخملا هب سن
 ءارلا نوكس هيف

 ةتيربلا شاق [لغ وشل 1 سيرك

 ساق ةصارق تيبلأ ءادبلا ضصنيرق

 0 نموهو .ةلباقي امو رطناح لك نيب يواسيل

 * ( كالا باب يف صيرخ عجار ) ةءانصلا هذه لها

 ةسوبرق جردلا صويرَق
 تلد نعش اعاينز ١ لجرلا عبنرقا - عبرق

 لبدخب ضّيقتم عارف لجر + رايت وا ليل ىف ةدرإلا |

 هيك برعم لالا اكد قيرشلا +
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 0 يللا ا نيرا بيلق

 هنو ءيش لك يذلا ترحل هن نميرقلا

 .ةاودلا ىلع نكي ديم ولا * لَ نمأةورض فال كر تا يالي لعلنا طربا

 .حورفلا هب مدرج اَحْرَق حرفي لجرلا جيقو» .اليحا

 دعب تبرش ام ئربنعلا نافخ يبا لوق ادم“ ا ابإ

 ءرظيغ وا نرح يجوع تول

 تيا: + ا صدصم تقلا + هيجتاو ءيث

 ءاذغلا *جبلا برشا 5

 لجرلا ثرقو .ةثركاتررق ةثرقي انالفرمالا ثّرق

 ةانيرقو ةانارق لخنو رسإو نرق#بسكو ذك اًنَرَق ثّرقي
 ريغ اثيرق درت حارجلا وبا لاق .٠ هوسنج برطا يأ

 ثم ٌرا ْثيّرِفلا *.ةريغصلا اخ ثئرقلا + ذودم

 كيسلا نم كيك

 # تعنت ةنئاضلإو غيبجا هي لا عل عئرفل مارق

 دسالاو ملظلإرب ةيلبلاو ايما ةليلفلا ا رج أ ارملا 8 را

 |[ىدحا لت ةرملاو هدول ةفدص الة ير 0

 نوكي ريغص دوو !بولقم اهعرد سبانو ظفف !هينيع

 الاس س انلادشا 00 ناك لج َْرَمو * بأ اودلا ىلع[ |

 لايلو» لاش لخلا هب برضن ( علل اًبلط يا (

 ||ةتيعر نحت يا لام ةعئرق وا لام ةعّترق وهو
 هيك ىلع عصيو

 ةلثْرَق ىثنالإو .ريصتلا ئرزلا لثرَتلا - لئرق

 اه رفد نيلاو . ُةَنَشو 3 رد احرق ”هحّرفي هحَّرق

 . هب ةليقتسا قلاب اًنالفو .هآملا هيف دجوي ال عضوم ف

 همس ةابتنا سرفلا حورق وا .احراف راص اًحْوَرَف سرفلاو
 ناب ةأ ةقانلا تحّرقو . ةيعابرلا لت ينا ع يدلل عيةوولا

 نكيل ةيلارعالا نبا لاقو. ادراقر اضا حرق 3 سرفلإو |
 ينعمب هحّرق * احرق حّرقي حرق دفلو حرقا سرالا
 ' تح ده قل, ماسلا ةرغكلاو ةعلابملا ادع وحرم
 . ةهجاو ةحراتم ةحراقو . ةنع#و ةنضرح ىنعم لكلا



 برق

 كللملا ن

 هب بّرقتي ام لكاضبا ناَبرْعَلاَو . كلملا نابرق نمو
 ةنوسدقي ام ىراصنلا دنعر. اهريغو ةحيب ذ نم ىل اع هللا ىلا
 تامدقتلا نم هدوم دقي اَم دوهبلا دنعو:روخلاو زبخلا نم

 . ناكملا ِ ًايطرلا كف وتلا 37 ىلا 2# نيبارق 8

 ةوحاو لصالاو . ةلزنملا يف 00 .ح رلا فا قرشلإو |
 ىلا هب تكرم لاق اًعابتا مكب ةبرفلاو ضيا هيفا

 :ةفلاززقو و 0 و 3 اعا نم كاخ 2

 اهب ىقفسي الل :نؤكت دقو“ قبلا لرتل كلطولا رتل
 تابرقو 537 ج دحأو دب كيك نم ةزورخلا يف وا ١

 ةبرقلا قّرع نم تينل لقا يفو ٠ بّرقو تابرقو |

 .ةلصا ام يرداالو ةّدشلا ةنم تيقل انعم ئيمصالا لاق

 ةبرألاو: ةبرقلا ل“ اتا لوسي يذلا قّرعلا هنا ليقو

 ةالتمالا براق اذا ةَبَرق نال يف لاقي« ةبارقلا ا

 نالاوا وكت روع اًييفع عيار نر كالا 0

 ٌليقو# رك ذل ىلا اهنفاضاب ريكذتلا تبايكاإ انك
 ل ًاومملا لوف ناني رد نما نيا ل قا

 ٍيلآَسغلا
 ليلق ماركلا نا اط تانف انديدع ليلق اانا ارت
 بيرقلا ناك اذا هارفلا ل اقو ٠ ليلق ددع ماركلا نا يا
 كو كتلنلا ندم ىف ناك ذإو ا قو وركن 10
 تاذ يا يتبيرق 5 رأا هذه لوقل . مندب فالبخا الب

 .بئارق ةبيرتلا عمجو .ةلبرقا فينلا عمجو . يتبارق

 ةنزو ممل اب صلخم رعشلا ربا نمرحب مسا بيرفلاوأ

 ةيك برق نبإو .هتءارط يف ماد ام حولهملا كمسلا
 َرَصِب عمصأ نب بيرقإ نب كلا دبع وهو ّيمصالا |

 ةيفوكلا ةماقملا يف

 | يريرحلا لوق ةنمو.ثيداحالاو تاياورلا يف لثملا هب

 | نابرق ثرالف 0 أتي .٠ عمجلاو درفملا هيف يىوخسا

 ا اضيا بيزتلإو يروج فالف: ناش ا

 أ

 برق
 تييكلا ابك ا>الو ىح ام يف'همصالا اهيكحي ل
 اًرعاذ ناكّيددسالا سيدخ نب دين نبا ده اي

 هافدخلا لثم نيلجرلا ةليوط ةّبيود ىنرقلا * اًمافم
 اما تيع يف ىثَرقلا لثملا يفو اًنيش اهنم ٍظعا فو
 مسا برقالا * ةراكأ قاطيال دال بّراوقلا * ةندخ

 ذا يع رق عمج و ) لجرلا هآبرقأو .ليضنتا٠

 ةتريشع ( برقا عمجاهو ) يزف ةيراقإو ( اق دصإو
 ةنم برقي لوقل برعلا تايلكلا يف لاقو نوت دألا

 برق نم ليفنيلا لعفا مهلاعتسا درّطا دقو .هيلاو
 يأ ) ةلصلا نم سابتلا ,ةلهو لوا يف موتي الل ىلإب

 اوادعا ىلاعت ةلوقو : ةيايضننلا نمي ( ةيدعتلا اهب دارملا| ٠
 ةلص هان ينغت هيف 00 ال ىوقنتلل برقا وه

 نامزلا هل ل كتو بوتلاو لاق نا ىلا .برفلا

 نالؤألاو .ةردقلاو ةباعرلاو ةوظحإو ةبسنلاو ناكملاو | *
 نم برضو برق ردصم بيرقنلاو .ةلناياصا ناينعم | ٌبمررق وه لاني . عيجإو دحاوال ديعبلا فالخٍبيرَقلا
 جيدم يف يدنملا بّيطلا يلا لوق ةنمو ٠ رم كودعلا | نم ببرق هللا ةمحر نا فار ءالأ روس يفو .بسبرق مو

 ّىديشخالا روفاكداتسالا |: ناسحالا ةهجرلاب قار | نال ةبر رق 54 مو نينسحلا

 ”هرخذأ ككل 5 عفنا تدعو

 مسي رتثو يرج نم قباودا يف ام

 بيرتتلاو 0 حودمملا علا ملل هل اومأ عفنأ دجو يا

 م رات هجو ىلعليل دلا قوم وف رظنلا لها دنع اًضيبا

 تإو.هب نيقيلا مزاهي امي ليادلا ناكن اف _بولطملا

 _قيبطعلل ُةفدارم وهو .هب ّنظلا مزات-إ أنظ ناك
 برعلا: نيب ةكرتشملارعشلا ربا: ارش رك براقنملاو

 رعاشلا لوق ةنمو .تاّرم ينام نلوعف ةنزوو .رناو
 انيزغ د خسلاب تركذت

 اريضن يشإوحلا قيقر اشيعو
 نيب يابر اقم >يثو.هبابسإن مو داتوا برقل كل ذب يس

 55 دلاقيو ١ .اصيخر ناك اذا كل ذكو .ي كلا دنا

 بَراَع اقم عاتمو لاحلا طسوتم ياا اك برأقم

 قاع فراق رددم ةبراقلاو ٠ ٠ صيخر ّئا . يشب

 برو .ربخما بصننو مسالا عفرت ماوخإو داك بزل
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 برق

 جورخ ن امز .دارملا وا .راهنلإو ليللا يوةسن ذئايحو

 ا رك ]و رشم ١ك 00 نيح يدهلا

 .هذاذلتسال (روكذملانامزلا يا) رصقتسي مويلا ا كة عمو

 | ءيثلا برقتسإو ءابراقت ناميشلاو .برق دعولا برتقإو

 لاقيالو . اليل هللا بلاط براقلا * هدعبعسا ٌدَض

 ةزيحضلا ةنيقسملا ايبا تترافلإو :اراهم ءاملاهنا اظلةكلذ

 ظ 0م انك ل نال يو . ب

 | . اهعوفي 3 00 ةفيس ةتاف اذا وفيس بارقب رف

 صل ةمليف وزوال يضكإإل كرالاف رع
 | ليجمت يف بّرضب ربيرق نم يا ”مضل اب بارقب ىوربو
 | مما مضل اب اباَرَق نا عت ]و هب كلل ةقاطال نم رارغلا

0 0 1 
 | ةعم ناكر مخلل ديّرد يأ ةمصلا نب هللا

0 

 دبع سرؤأ

 هبخال لاقف ةموقو ةسفن ديَرد فعضةساف برح يفأ
 2 ا

 و سك | مارس نارنلا

 تارقلإو "نيا |ٍذخأو لوقف لئاقو ايل ةعطي مخأ + َ

 ا 5 ةدوغب

 تفضي رغءاشلا ل اق.زمالا ةيراقم ضيا باَرتلاوه 8 هردق

 اًقانأ

 اًمدق نك تاوضنه نءإوه

 رهش تناَرق:ديدعلا لع ندزب ظ
 هكا باثلاو-ولدلا ا تااقاذ اكل ةكمأا

 ءيثلا كيآرْقو :ففارقاو .بيرق نع كلذ لعفا لاقب

 رعاشلا أ

 فاكلاو لوطلا قتملإو .رصاوملا رمإوض يا قماك | ف

 ةلودلا فيس تخا ءاثر يف ىبنخلا لوق ةنموا

 انتا + لوف زد قلا فاكت و ةردقر بواقااحأ|

 * سايقريغ ىلع بيرق 0 ,راقتم يا َكاَر

 ل اقول فقولا يف ةاهتنلا لوقو .حرلا يف برقلا بالا
 | دحاولا لوانت ( يقبارق ىلع اذك تفقو يا ) يتبارق ىلع
 سلا لصالة نال ( دبس طوق يا ) يح ةريغو

 م جملا نا لع يقارق مو التوم لاقي ثدع
 | لف ةنمو .يغبارق ووذ مو يتبارق إوذ اهو يقبارق وذ

 كا

١ 

 ابنا در

 ةفرعي سيل هيلع بيرغلا يبي

 ٌرورسم يَا يف هتبارق وذو

 نم برقالاف َبرقالا نومدقي نيذلا م ةباّرقلا لعإو
 ةباَرقلاو ٠ دغلا دّرول ليللا ريس ةباَرقلإو : ماحرالا يوذ
 14 كتم ريارتب الو كيببتت وه اغ لاقي , تيزفلا

 . ةردق براقإام هيثلا, ةبارقو ٠ .كتبم ربيرتب الو

 * دعلا دّرول ليللا روس ةباَرقلاو.ةتسارف نمأللا ةباَرقو | ب دا

 ' اقل بزقلا ,تانيربتلا قو جدلا فالك توشل| |

 | ىلاعت هللا نمدبعلا برق وه عطصملا برتلإو . ةءاطلاب |

 || ةقيتح لع برقلا قلطي دقو . ةداعسلا ةيطعي ام لكب

 نيسوق باق ناكف ىلدتف اند مث لوقي ثوح مخل ةروس
 رمآيا نم موي هل عضوم برق تاذو :٠ ىقداوا

 نموا ةرداخملا بٌرقلاو اضيا برقلِإو .برعلا بورح
 ةبؤر لوق ةنمو .بارقأ ج نطبلا ٌقارم ىلا ةلكاشلا

 اهيف بارقالا قحإول ةّيشحولا نث ألا فصي جامل | نب

 دغلا دزول ليلا ريس فولو . ةلئاز هيلع ةلخادلا

 اهب ناك اًنقو رصقا ناكام

 رولا نع كبقزللا ةناكأ
 ناك ابنخا ةافوو امتافو نيب يذلا تقولا نا يا

 لوصولاو ىلبللا يفر بسلا نيبو 3 تقولال ثم اريصق

 الأ ةييررتلا "ربل اًنقنآ برتلإو: + اًحابص درولا ىلا

 ” ا ندور علمت كتوروكم الاول او البل ماكل تيلظو
 هيف بلطت موي لواف ناموي اكنيب ناكاذاوا ةليل الأ
 *وحرلا يف بْرقلا ٌقرْتلا * ىّلطلا يناثلإو بلا هل

 براق يذلا ةينآلا نمو 6-5 كللملا شاحن 6|

 لثم بارق 0-1 ةعيتو نأ اا ةالدسالا

 انو رددم م لسال فوهو.ن نيبارق جصاخم لا كلل



 برق

 لها ددع نارفلإو . .ةهبشالب ارتاوتمالنن ةنع لوقنملا]
 . ىبناءاوا قيئانحل عماجلا لاجالا يف دللا لعلاوه حلا

 قعشم ريغ لع ثمسا وه لتف نآرقلا ظنل يف فلثخإو
 نكتب لوقو زووم ريغوهف هللا مالكب ٌحصاخ
 تايآلاو رّوسلا نارفل هب يس ءيشل اب «يثلا تنرق
 لك ىلعو . نئارقلا نم تشم وه ليقو.. هيف تفورحلإو

 (نار ديف لافي ) هيما هنرتو رطل رج
 هيف ةزيطلا كرت نا عحساإو .يبس اذه جاجزلا لاقوأ
 (ةكورتملا )-:ريهلا ةكرتش كلقنوا: تقيل لاب ارت

 ةناب نولئافلا تالئخإو (ةارلا از ابلبق نكانلا ىلا|

 .هورقملا يملا ًارنل زدصموه ليقف زوعبحأ ظ

 ىنعب ءرقلا نم قتشم نالعقف ىلع فصو وه ليقو|
 كفن اكاد تندلا لوعتسا م مث حامصملا يشو٠ عيت

 ىنعلا ىلا ًيرغ فرصن لطأ اذإو .نارفكلاو نارك
 1 ابهل هطنلا فوزرقا أ كو . سفنلاب ميال(

 أ ضيملا هشلاو هئقلا # 4 ةكسسو 0 رارالا تبتكون أرق[

 .تقولا يف ناني امال كلذ اطلق: دضةنم رهطلاوأ
 7 ور قو دارقأ 3 ةيفانلإو تقولا اضيا هئقلاوأ

 رعيشلا ةارقإو ارقا ندع 95 ”ورش رهطلا عججوا|
 نولوقي زاجلا لهإو. ةابولا ةأّرقلا * هوو ةعإونا

 ابيب تكف اًدالب عستقاذأ يالا لاق. اا ةرق ١

 اع 5 كنع ثيهذ 1 ةرشع س#

 < دالبلا ََبَو نم سيلف كلذ دعب اهب ضرم اذا هنا
 اكمل 5 3 ني ع ها ىلا 0

 دس سلا د 1 ضناخلا را .ديعتملا

 لا و "و نيندحلا نم نوير ةنم ىيفعلل
 :.رقملاو :اهتارقا هاضقنار ظبي ينل ةأرقلإو١ . ميلا يلكلا|

 ٌئِرُق امامه ماغدالاب يلو ورقلإو

 بترقو . تيبورتم فيسلاو براق وهف :ابارق هلذخعا
 ًاليل اهب راس ةباَرق لبالاو ٠ بارقألا ةمعطا فيضلا|

١١١ 

 برق

 ةبرقو ٠ ةليل ةنيبو اهتيبو هأملا ىلا اهبراسوا دغلا درول

 .اند انابزيقو انبي و ابرق برقي هبلاو ةنم بّرقو ةبّرقي
 اندا ةبزح ع ةيزق ىلعل ابوك هموت لجلزلا يمْرَقو

 اذهو ٠ نابرقلا ةلوان اًنالف نهاكلاو : ةمّدق هلل نابقلاو
 :ةبرق ىتشا رالف بكقو . ىراصنلا حالطصا نم

 ىأ ا ودعلا نه ٌببرض وهو امبرقت انع سرثلاو

 ةووديوهزاؤدقلا يف أعم اهغضيو عم ةنادبي عقرب نا

 هلو :ودعلا يف هيدي عضوم ِهياجر عضي ناوا رضكلا
 هللا كايح هل لاق اَنألف بّرقو . قدإو ىلعا ناببزفل
 ئهاطلا ثب رح نب ثيعبلا لاق ٠ كراد برقؤ

 يلزنمو دالبلا يف يريسم ناو
 ٍبقأ ل اذا ىصقالا لذللابل

 برو اد ماظعالا قيزط لع ن دق رم مل اذا يا
 ةبراقو . يدوخ نم ةاعجو ةيمدخ يق ةمّدق انالف ريمالا

 :,. هادئا ودشفاىنزتلا:بتاق' لاغي انا ةيانهأ ع

 . عايجلل اهاجر عفر اباَرِقو ةبراقم ةأرملا لجرلا براقو

 .هب ةثداح يأ نسح مالكب هاغان انألف رالف براقو
 !نولدلل دنصتو وألا كن رمز 207ج الا براقو | .8

 ليصتلاوربلاو برقم يه اهدالو برق لماحلا تبرقإو
 دغلا دّرول اليل اهب ىرس لبالا يارلإو . ءاتثالل اند

 1 ةبرقمال برإوق لبالاو ٠ برقم لاقبالو براق وهف
 للا ىلا اًهموتتو؟ لتمالل بوق كنالا ىقعسملا برقإو

 ةبرقلا بلطو هب ىلاعت هيلا قا اطبع ناقل
 ثنالفو ٠ هبْرُق ىلع هدب عضو لجرلا برقثو . ةدنع
 نابرقلا لوانت | ك

 ٌدض ايزاقثو .رمالاب ٌصاخ وه لبق لجعا يا لجر ابا

 اند عرزلاو ٠ ترب دإو' تلق ٍنالف لبا تبراقنو . ادعابت | تب
 ايؤر دكت ل نامزلا براقث اذا ثيذحلا يفو . ةكاردا|

 ةعاسلا ةيبارتق)و:َناَميلاَرَحلا ارم لِيَ ]كف نكت نماوملا

 اوتسا دازاا وا ةفارطا ترصاقن لق ادا يتلا نالا

 نامزالا قدصا سرا نورباعلا معزيو .رابنلاو لدللا
 راغلا ك ار دا تقوو رإونالا قاتننا تقو ةرابعلا عوقول

 ثبكتنو ٠ ىراصنلا حالطصا نموه.

 الم



 أرق
 هكا ديدغلا عيرسلا + ٌدقلا# ةعّرجا هلا نم

 ةضفلا نم نايا روما -رمذق
 ا ادق اضف - لمذق

 ةريثك بويعب لأ لجرلا نذقا - 0

 0 ايدو انا دقو اًيَذَك هيس ذقت ةنيع تَّذَق

 | ةيذاق تّدقو . صمَرإإو صحَعلاب تفذق ( يدي )
 كاك ةنرلا ةءالاو ؟ لانا "25 عا كي

 لك ٍركذ لكل اي. لمغلا تدارا نيح اهحر
 |عقو اني دقو 0 ىّذف طع كيذقو . يذقل ل

 2 #2 كك ينك ةياذق ىف 0 ابيف

 امم ةجرخا وا ىذنلا اهيف ىتلا اذقا اهاذقإو ةيذنل
 راش ل6 6 دافندص

 الاس تشع نا موقلا يذاقا فوسف
 لذلا ىلع ئقيال ّنح ةاذاقم

 | عقي ام ىَذَتْلا * ضمغا مثرظن ءاذتتاريطلا ىذتفإو

 ةاشلا تقارا امو اهريغوأ ةنبت نمببارشلا يثو نيعلا يف

 او | ىلع يضغي وهو . هدعبو دلولا لبق مو هم نم ةقانلإو
 باوصلاو دالاب ءاَذقلا ىلع سومانلا نتن يفو ) ىذنلا
 رمالا راصو .وكشبإالو مضل|و ل ذلا لمدحي يا (رصقلا

 غي نوكي اك هئلازا يف دهتجإو ةقلقا يا هينيع يف ىَّذَف

 رعاشلا لوق هيلعو. . نيعلا يف ىذنلا عوقو

 156 نم ىلع ناز

 100 تاك

 اهناكةبجعزاف سانلا نر
 .يل و دادماب فشكاف اه اهرماب < مدا ىتح وينبع يف ىذق

 - اقرأ ى ولا يتقافىأر يا

 ةاَدتْلا + يِذُقو كاذقأ ج فئقدملا بارتلا ىّدنلاو

 ترهظو |

 الإ ؛ نييدحلاوا ةمرح اةأرل "ترق لاقي بفلا|
 | ةرالفو . اهتقول تبه حابرلاو ٠ اهحريف هلك رحم ةقانلا

 أرق
 ما ةنا َعاطقلا نبا كحو يلع نا عب نال مالسلا أرق
 أ| ارقو . مالسلا رقي رالف ل اقيف اًيعابر ةسننب ىدعتي

 ةقانلاو . ٍضعب ىلا ةضعب ضو ةعمج ان ارقو رق <يثلا

 ترهيطو تضاح 1ك ةأرملاو تدل ل 0
 باوصلاوا ) ائيرتث لوهجلا ىلع ةيراجلا تن رُق «دض
 ”أراقو .اهتَّدع تضقنا ىتح ءاربتسالل تسيح ( ةئرقل

 ارق ةارقإو :تردلا يف ةكراش ياةشراد هارقو ةأراقعأ كن
 رارقا ل اني ال اكان ةقلبأ مالكا ةزفإو ؛ارفيب هلمجا
 كاع ةازلا 'كارقإو ؟:ايوتكم' مالسلا-ناكاذا الإ

 | راض ارا تازقأ نكنحالا لاقو: دض
 الب ترق تلق تضاح اذاف (ضيحت تراصيا) ض يح

 ةنجا>و ٠ فرصنا ةنعو 6 هرهأو عجز د

 .كللست ككل هرطم رخاتو. طرا متلاو .اهرخأ

 . هقفت كيزو : كمت اًقؤقن 2 الف ًاَرقنو رع كارو

 ” ]1 رتل ةاركستإو ثالث هرتما كتانكلا ًارثق

 رظنيل ( اهكراب وا ) اهكرات ةقانلا لمجإو ٠ ارقي نا
 ا ال ما تنقل

 | ١ لحاف منا: فراقلا + (ر ق بلطأ:): اهصاوتخو كيس

 تقولإو ضيئاحا ضيا ٌمئرافلاو  نوُثراقو 21ًرقو ةاَرَق
 رضا ف لخد نم ئراصنلا دنعو :ديعبملا كسانلاو

 ارقي نا ءاّرقلا دنعو .ُر دصم ةءاّرنلا هند
 | الان ! 5 اًدبخا ياةاداوا اًعباتتم ياه ةوالت نآرثلا

 ءادنلا دنع نارآلا ظافلا فالئخا تاءاَرْفلاو. ت ارق

 اهريغو دي دشت وا فيفخت نم اهتينيك يفوا فورحلا يف

 اعجوبو نيعلا ع ام

 انارفو 5 ةءاَرقو ارق هؤرذيو 0 باتكلا أرق

 ةنمو ٠ ”اتكلاب 1 ليقف هابلاب يدع اني مالت

 هيلع ًارقو. راوشلا بأ ارتكاب ل

 هيلع أَرقا تلق ةنم ثرما اذإو» ٌهايا ةغلبا ةءارق ة مالسلا

 ١! ىلعبال نيذلا يبس ناعم الواا متت ذو هنن ابك

 ىلع ناعبتنالو ِهلوق يق نونلا ديدشعب نإوكذ نبا ارق
 عفرلل اهنا ىلع اهغينختب كمر قيقا هلو ديرتلل اهنا | 3

 بابكلا نيلسملا دنعو قر دصم ٌنآرُثلا * ةيفان الو

 |تانيرعتلا فل ايدل لد سال
 لاقيالف نع ا صالا لاق. مالسلا

 لدا

 انحامللا يف بونكملا لوسرلا لع لزتملاو ف نآرشلا



 فذق

 | ةناسل عطق حابي يا ٌر دَه ةناساف اع ذقم ارعش مالمثالا
 دعب ةلكلاب كر ار انعذنا وع ع عم

 ىبعمو ةنز ٌر>ذنملاك ةءذنملا * ةفلكلا

 | لعذنلا * 'رسع ًالالعذتارمالا لع ذقا -لءذق

 عيرلا ُلِع َددْلا + سيسخلا ميلا لْعَّذِلإو
 5 مل ةيعّدفلا * لبالا ترم رسل! ليدل

 ةمعب ذك اقريغضتو]] ليعَدُتلإَو ةسيشلا ةريصتلا

 يا ةليعَّذف ه هس قامو دك ةليعَّذق هدنع امو

 ريبكلا خل ا ليوْحَدملا * ةاتخو ةلوؤض

 كيس ميم اكل .هاق اًقْذَق فذقي لجرلا فَّدق

 داباريوودملا رفذاقو .فذأح نيبال اك

 نم لكن هلوتبو تسرب اها 20 فّدقو. ا

 0 مكر هدد ةفرتغا هملأو .لماتالورب دع ْ

 | فذقو . ةلمهلا ل ادل اب هذه لعجي مضعبو .َنامْحله
 الكا مامار ةفذاق *فانتملاب براقلا قامو

 مسالاو ٠ ةضكر عراست سرفلاو ٠ اهب لومارت ةراخاب

 ةعرد ير ه1 ف ذاقنو: فاذقلا

 بحاص فذقي يباب لوخد تدرا اذا ينعي ىنارتت يأ
 جاومالا قيرغلا تفذاقتو . ةقلغيو لا باب تيبلا|

 * ةفذق ىععب ةفذقتسإو . ضعب ىلا اهضعب ةفذقأ

 اهتعرس نم مدقتل فؤاق ةقانو .لعاف مسا فذاقلا
 مك ديب تضبق ام فاّذقلا * لبالا ماما اهسفن يجرتو

 ةعيمزو كدت ةلهخ تقطا اما هي تي

 .ريسلا ةعرس اًضيا فاّدتلإو .”_مضلاب فاّدْقلا وه وا|

 فاّدَتلا * لبالا ىلع اهريس يف ةمّدقتم فاّذق ةقانوأ

 ىري يذلإو قينهتلاو بكرملاو نازيماو ةغل اهلل لاعفأ |

 م

 0 يل د ا 5

 ا ئريرحلا لوقو ٠

 | معيب * صابصب يا فاّذق برو . دعبيف *يثلا

 2 اولا 1 ةعرو تا 5

 | ىونلا نود)ةينلاب كا فّدقلاوا ايكلس نك ا

 مذق

 00-2 0 باها ةفاللا*ةفذاقيا كف
 .تافذقو ف دقو ف دقو فاّذِت جلابجلا سوؤر نم ظ

 فذ هيف دججم ين ل ٍلصي ال ريع نبا ناكو ثيدحلا يفو
 + ميش سيلا فذ هانا حالا لوقو ل فرش ثيل

 اىاةنفوذك ةالفو و ىرن لا ديعبلا فذ

 انيذقلا + اهدعبل < حوراد يأ 0 ةدلبو ع

 2 لزتمو . كماما يا نبملا لبق نم اشت ةباصا

 ىلاق . فئاذق جوب ري ام لك هّئيِذَنلا * كيعب يأ
 را

 اهب ىر رمجر ناطيش 54
 مزرض مزاط يف ةاوض تراصف

 فّدقملا * ةقانلا 5 تحت ةدغلاك تراصف يل

 فذاقم ح فانجلاك ةنيفدلا هب قاسن ا فانقملاو

 ير دق هناك ك مثلا ريثكلاو نيل ديلا :فيذاثمو

 هتفلعم نم ريهز لوق يف فّدفلإو. يمر متلاب
 فّدقم حالسلا 1 ١ ىددل

 1 ل ةرافظا لهل
 . تاراغلاو عئاقولا ىلا اًرينك فّذقي يذلا هب دارا

 ودعلا عيرس يأ فزاقم سرفو
 لبحلا يفو .ةسار بكر لجرلا ذقذقل - ذقذق

 كلبف اهيف عقو ةّكرلا ينو. دعص
 لام ثالفو . ةلانت بر الدق هلذنب قلد

 لاَدَلا + دحر مالا قو .ةباعوا ةعبت اًنالفو . راجو|
 نذالا ىلا افقلا ةرقن تيب اموا سارلا رخوم عاج
 .لاهتلاو نيل !نعافتلا سأف فنتكا ام نالاننلاوأ|
 حد اذعلا دقعم سرفلا نم ادت

 يل 1 هب لاقي . بيعلا 0 لذَف

 هل اذق يف حرجتلا ودل *
 ”ءاطعا يا ةل منق اَمْدَق مّدقي لاملا نم

 8 امذقنا :ءرج اَمَّدَق ةمّدقي هلا عذقو ةعفدا

 ةمذقلا «هاطعملا ديسلا م ل . تا :ارابالارمّدنلا

 2 ا
 مد

 دم



 ( مجلا باب يف 0 )ٍسابتلادعب
 8 شيرلاو ١ هب دل قصلا اذق هذقي ممسلا ّذَق

 هاًرسو ةصق رعشلاو 0 ون ىلح ةفّرحو ةفارطا

 + ذم برض لجرأا |ًذقو» 3 ىر رظِإلغ لكو رجاو

 نسل اًداذقا ملا ذه ذقإو 1 ل رعشلا ُدَّدَق

 | لعقب كتاف يأ اق 0 ةّذاَش عدبال نال ف# 44 ةّددلا

 | هريغو بهذلا فارطا نم علمق ام ةذاَّذقلا *هآر نم
 شيرلا دق نم طقس ام اًضيا ةذاذقلاو .تاذاَّدُف ج
 ضايبلا ناّذقلا +ثوغربلاو ةّذْنلا عج ذّدقلا ووو
 ااطوقث ةللكو رئاطلا يانج يفو بيشلا نم نيدوتلا يف
 رغ نان َناَّذَق ٌريراعش انبعل نولوقي . برعلا نايبص

 . دق ج ممسلا شير ةّذَقلا + نيقّرفتم يا تافرصنم|

 زجارلا لوق ةنمو. .ناّذق 6

 ”رانيعلا ةفل اتالم ونل اف " ٌناَّذَقلا قدا اتبااي

 رذقتسإو كرا ةفرك ردو تفلت هانكتو |

 أ 1 هيوم هذع ين هلا |

 را لود ةنمؤلا ننال ظل اًغالا يا |:
 ةلجوز بطاخي

 | ينملا ةروذافلا يذ ضم ”يصقلا دعقم <: دعقتل

 ١ . وو انزل اكةشحانلإو رويغلا قلخلا ئسلا ةروذاقلإو

 ( الف <يثلار ٌذقتي لجرلاو ةيحان كربت يتلا لبالا نمو

 هيلخ ءوسل س

 0 ل 0 ع عا ع ا ل ١ ا
 ا 0000 رذقو رذقو رْذَك ل جر * ةلكاي

 ْ لجر * راذقا جطئاغلا ىلع ىآطي دقو. حولا رتل

 رولا +( ملا نم ةلعنم ) ملكا نع زتتم يا ةرّذق |

 ” دماملاو ل اجلا نع (ةيللوإ) هكا شل نم
 ٠ كل حلا كل 1 لبا نموت راذق “الأ ! لنالا"ت

 هتلخ ءوسل ٌضانلا طلاخمال روذق 0 .٠ كلمت

 هَ د

 ٌرذقتم يا ٌرذقتم لجر * معم لزاي يل مطزانيالو |

 ىهو راذقالا اضيا رذانملاو .رذاقم ج سانلا ةبنئجت وا 0 نذات 20 0 ءايملا باج ارا علا

 ا مس 5-0 » نيقّرذتم ل ةزق ةذق

 الب يْربلا يوتسلإإو هيلع شيرال م و ذل وباع |

 تيرمالو لأ دا ذاّدق دنا عجو ذك ج رغيز

 .نيكسلاو ِهب دق ام دلو. ”موق الو ل اموا يش يل
 رعشلا تبنم ىهنمو تاق نيد قيال
 0 كميرا ام هيدا كنه نئارل حك نت

 ةدنل ديعةنا لع امهيلا ناسنالارظن اذا يا نيّذَتملا

 لكو ةكيملا فيقخملا لجيرلاو عملا ضّصتملاو نيل(
 نيو هدا ل كلتا ةظرللا] يَوَساَم

 ةرّودملا نذالا دا نتزملا ذوذنلإو ٠ ةرّودملا

 ةراَذقو ارد رّذقب ا د هيثلارّذق 5

 ٍءْيِئلاَرَذَقَو دّدَقَو رَدَقَو كذقو 5ٌذق وهف فظن دض
 رذقو . ارذق ةلعج ارذق ةرذقي هرذقو ارذق هرذقي|| ُ ع م 5 ل

 ٍ ل 0
 ووجع ا

- 23 

 نر وا ا ركل تينكأ يان ذقا

 ا 350

 سايق ريغ ىلع رَّذَق عمج رب
 || فيراّدَقلإو ف يرانق ج بيعلا فوُرذفلا -فرذق

 ظ مازح يبا لوق يف
 رون فيراذفلا نع روز رز

 اسوُسفلا َنْوَصأ ن اذ
 اين دالا نيبحا نا َنقداصيال رفأون ىل|

 ْ لونلا هيسو شفلاب ةامر اعذق ةعّدتي ةعذق

 ”ءذاقو . هرّذق ةبوث عّذق# اهم ةبرض اصعل ابو .ةقشو
 عذقإو .ةءذق ىنعمب ةعذقإو .ةئاشو ةشحاف ةعذاقم
 عّدقلا + دعتسا ٌرشلاب هل عّذقنو . عّدقل اب ىلا ٌنالف
 ريهز لاق.عّدَقلا وذ عرذتلاو .رّذفلإو ا انذلا

 ىلس يلا نب
 عرذق ةءلتبلاوعأ ككتاتل

 اا مولا ةيطبقلا سند اكرقاب
 | يذلا رّدقلاب طلت اكتةرنا فم مرد اذ! عا
 ةعيذتلا * ابيلع درثا ىت نال بايثلا سندي
 يف لاق نم ثيدحما ةنمو: .لعاف مسا عِذلا * شهلا



 ارباكأ تر ناقل ال118 تاننإ له 5 ١ يفأ
 مث مدخلا مث دنَوحلا مث اهالعا وهو ريمالا شو .رئاشعلا|

 | لوق يف مّدتمو . اطلغ لادلا رسكت ةماعلاو . خيشلا]|
 ّيَرملا نيصخ

 مل ام ناييذ:ل "4 مل تلقف

 اند دوسي ميت دقافت

 هنا ريغ قّزمم لك مانقزمو وحن يف اك يهم ٌردصم

 هبلا ٌلتبتو وحن يف اكرخآ لعفل لعف ردصم راعتسا
 ةعدقمم . ةتمداق ةقدتعو لحدرلا في ١ ل

 . ةنم ةمذقتم ةفياط ( لادلا عت بلعت نعو ) نئبجلا
 . هلوا ةقردقعي لصف. نينلذملا تعاشاكل 1 ني
 هيلع ترتت ام يف نييتطيلاردع سانا 0

 اك دسان وبكل هرم لك كلوق يف ا؟اياضنلا نم هلا
 كيدي ضنلا لاو ةكاخ مج لكف ب يكرم مج
 لكيوي ةينانللوز ىربك ةمّدقم دساف ربكم 0

 لوا بالا نم ةموقألو : ىرغص ةندقم كرا 0
 ةهيجلاو ةيصانلاو ةلوأ ميش لك 2- 0 ئ

 7 ف ىضم اذا ةيفدتكلا يشع وه لا

 مظعلاو غضا ١ كلملإو مدقلا سوُمدُقلا -سمدق
 ءاسنلاو روختل ١ نف ةسومدقلا *سيمادق ج لبالا نم
 ةييظعلا ةبؤضلا|

 دق لباقي . بسخمإو ةيانكلا ندقلار

 1 ةنيافك يا ”هرد ديز
 هَ - - ست وع ع

 ىدق ىدتي يدقو اودق ودقي ماعطلا ادق

 .برق اودق لجرلا ادقو.ايدق راص( داو ناكل
 ّنسا ةادقا لجرلا ىدقا *+رفسلا نم مدق ٌرالفو

 . نيدلا ىبرط يفو ربخلا يف ماقتسا نالفو . توملا غلبو
 .رفسلا نرد مدق نالفو :ةيحيلر تحاف' كسملاو

 ىلع بكارلا ىّدقنو :ةبيطا ام نالف ماعط ىَدَقَأ امو
 هب تمزل نالفي ةبادلاو .ىيرطلا نس مزل اًيدقن ةبادلا

 حذق

 لثم لعفو هب ناسن كادتقا هب ىدتقإو ١ ىف يرطلا ننسا

 ةدصم اَدَثلا * فانلا ةقلثم ةودّقلا مسالاو . ايسأن هلعف
 ج عورنلا ةنم بعشتن لصالا وذقلا *ةبيطلا ةجئارااو

 معطلا بيطلا ماعطلا نم هآيلا فيضخت يدل .دادقأ
 *جرلا : ةبيط يا ةّيدق ب دقو دق اعط لااقي» جيرلاو
 ةنأثم لا * ةماقجسالا ىّودَنتلا *ةودقلا ريك ديلا

 ةودق كب يل لاقي ٠ ةوسإلاو هب تيدتقإو هب تننسا ام

 نبا لاق .ويف هب ىّدتني يا لضنلا ةودق :نالفو
 ةنم بعشتل يذلا لالا ةودتلا نا لاقيو سراف
 مسا يددتملا * يتلا ماعطلا نم ْيدَتلا * عورنلا
 مامالا فلخ ىلصي نم اعرب لعاف

 0 3 يأ ) يآ )ايدك ي دقت هلق ْثَدَك

 . يواولا ادق ىنعب ماعطلإو ٠ ةيدابلا نم |ومحتلأ دق
 .ةسرف هب يدقي نالف رم لاقي .عرسا اناَيَدَق سرفلاو
 ٌنالف ل اقي.ٌءاراب ةاداقم ٌءاداق * و دقي يرهوجلا يفو
 ةنلعلاو نين ايدعن ى ذنوب هترانإل يا ةحازييط اال

 يا يذقي اذه نولوقي . يفك ىنعب ىدِق ليعتست
 يل ايوب ةيدابلل ضرع اويبتلا ضق ىلا نام فك

 نم لوا مو ةليلق ةعاجج يبا سانلا ن نم ةيداق انتا |.
 * تأدق 3 ج تاّيحلا نم عون ةدقلا *رداوق ج كيلع ار ٌأ طب

 ىدتلاو. هديق يارعرىدقا 7 لاقي . ديتلا ىَدَتلا

 ا بلف وبا لاق :رادقملا اًضا

 زاهزه وتسم, يف لاوتم 0 0

 عونلا يذلا * هبط ردقب اًيق د هنوكب وفيس دنرف فصي
 تنك أم يف يا كتيذقو كتيده يفذخل اقي . ةيذطإو
 يرذقنلا +تفيرت وهو .ةّيدملا ةيدتلا سومانلا يفو . هيف
 دسالاو لعاف م تأ

 رش هل حّذفلو ٠ هن عاج رح ذاكت ةحذاق - حذق

 رّوشن

 ةرحّدنفلاو ةرح ذل اورح دنقلا رح ذفا جرحذق
 ةلمملا لادلا يف تاغل

 ةصئلا تحضو يل ريد بجوِص ب حذف

 1الال



 مدق عا

 جرف ديدشنلاو ةفيفخ تاخملا م , ير يس ةبتزم هل لجّرلا اضي | مدلإو مادقا جمد دقو

 ةامدق ج ثيدحلا فالخ منت * مدقو ادق فرخللاو قطقؤوملاو ل هيفا كيسوتسي عاجل إو يخت

 لات ميدقلا يرابلا تانص يف مطوقو. ُعادقو ئادقو يدك ل اجرك مق 1 دق ل لاغيز . ععجاو

 دودرم وهو ىلاعت هللا ىلع ةقالطا زوجيال ةونونرطلا | ثي دحلا فو. عاج يأ مدَقوذوهو. ٌرمَدَق ةآسنو
 | .يبنلا نع ىتستملا ءامسالا يف اهاور ْيِقببلا مامالا نال يا .ةمدق اهيف 0 عضي ى> نجلا يف نكي ال

 *ه عضوو اتي قدا نارام

 لاو كيال بط نغ انكي كمان اينايئ يا ميقا
 نم فلا لع يف دبعلل تبث ام مدقلا ثافيرعتلا يف

 رادبفإ دامك ةكدتحل قاف هءاهدلاوداكلا كك
 ا عضو برعلا لوقنو .راّبحا مِدَمف ةواقشل ابوا قدصلا
 معلا يف هلو. ايف ذخإو اهيلع لبقا اذا برها يف ةمذق

 ككل كرطو لجرلارم ايبا فرظ نيب اه. عتابا قف

 اهمْدُتلا *سايتملا عبس نع ةرابع نويضايرلا دنعو
 اتم لعام هكا ند هيديتلاو« ارش و رثالا قةتباسلا
 يح مدا ليسا ضيع الط ءارإا ةقدتلاب
 ىلا بيبطلا روضح ةرجا ءابطالا حالطصا يفو .رّدآلا
 ايما تاوطاول ميقا قلاع لوول لوزنم
 .* برحلا يف ىضم اذا ةيمدقلا يشعوه.ل اقيو .رتخيتل |
 رو دل مد 3 ج مادقالا , ريثكلا ير عاجنلا مودقْلا
 ككسلا:+نو؛ا: لاق ةقكّوم تمل |و.رجغلا هلآ اضيا

 ئرهزالا دشنإو دّدشيالو
 ينلعل مودتلا يناريعا تلقف

 دج كجل وق !عرطحلا 0

 يتل | ةرفحلا ربقل ابو: تنئاملا لجرلا ضيبالاب دارا لبق ْ

 نلقي كلها ربوجتا ب دارملا[نركس اهل ىلا

 أ
3 

 : يذلا دوجوملاو لادجبا هدوجول نعل يذلا دوجوملا | |

 ب | مدقلإو.كماذق ةتمّدق ام مَدَنلا لصإو . قبس يا مد

 ازال 1 ديعلا نرقعل 2. تيقنملا) ىغيبال اهيفارأ|

 لضبالا اتصوا!لزوالا_دنعنيو - زاجل 31 لموذتلاب

 مودَتلا ّورابنالا نبا ل اقو :لجرلاب قيلا وهو دجاملاب
 اهنإو ؛ ددشتق اييف خطخت ةماعلاو ةفتخع اهب تحي ينل |

 ةعبتو يرشخزلا لاقو . عضوم ديدشتلاب ري

1 

 | يذلا دوجوملا ىلع ىّلُطي مدنلا تافيرعتلا يف لاقو
 قلطيو.تاذلاب مدقلا وهو هريغ نم هدوجو نوكيال

 | مدعل اب اًقوبسم هدوجو سبا يذلا دوجوملاىلع مدقلا
 ةنا مدقلا وعم ئييلحلا لاقو .نامزل اب مدقلاوهو |

 [ىه ميدقلا نال قوباسلا ةغللا يق يدنا لصاو :لزي
 كودو ىلاعت هللا لااقيف ( مّدقَتلا نيينجم والاف

 كتوم ةييدقلا:* :اهلكث ادوجؤملا ياس نأ ىنعمب
 || تسلج لاقي. ءارولا فالخ ماَنْيَلإو موديلا + ميدقلا
 | ةماديقو مخل الزيقيقو. ةمادق يا ةماديقو ةقوحتق

 | * ةنم رمّذقتي هناي لجان رووادق وز ةرادصو ةمدقم

 ْ مدق سدضم تمد |. دسالاو ليضفت مسأ مَدقَألا

 دصحب ام ةعارزلا بابرا دنع مدافتلإو . مدان ج ةيدطإو
 .تقولا يف ةجاحا ءاضنل هداصح نإوا لبق عرزلا نم

 ىضماذا هاد ضب ةيمدقتلاو ةمدقبلا يشي وه لاقيو
 .ودعلا ىلع مادقإلاريثكلا ةمادنملاو مادقملاو . برحلا يف

 ا تقو يا جاحلا مدقم تيتا لاقيو.ٌردصم مدقلإو

 نمو. فنالا يلي ام اههدقمو نيعلا مدقمو . ممودق
 بكرف برض لاقي. دام جةنم تلبقتسا ام هجولا

 ةمدقمو لحزرلا مدقمو :دهجو ىلع عقو اذا ةيداقم
 0 وكرم مّدقمو نينسلا نم انكو. ةءداق
 ىهو .ل ادلإو ملا مهب جادا لو ةماعلا او مرح 3
 دنع يدنا .مادقإلا دنع 2يرج يا د *يرج

 ١ |! رسل .ىدعلاو كوسا. هدعلا وه 3ةيساجلا

 ْ ةيطرشلا ةيضفلا ردص وه نييقطنملا دنعو .اًيلات سي

 || [سمثل !تناكنا كلوق يف اكاهزع هيلع بتزتي يذلا

 عدقملاو .يلابل اب اهزبع ئسيو. دوجوم راهلاف ةعلاط



 .ةبيرثلا ةرصلخلا

 مدق

 كادت + للاب 0 0 ديم +داقوهف 0 ا

 004 ما

 ,موقلا وق: # مف 000 ميز 0 ةماكقو امدق ا

 ا القوز ذنآ ةضرو اًمدقم ةلمج اًنالفو ٠ ٠ مقبس

 . عجن رمالا ىلع ند كلح اني مدقو. : مدقل ياي

 اردقإَو ء هب ىخكر فلكنلا ىلعو . هيلع 555 هنرق ىلعو

 اًمودَق ناكل جلا مدعو تكيلشأ ماكو ليدل
 انك يف نالف ىلإو ٠ مية موقلاو ٠ اًمّدقم ناك الفو

 م دقتسإو .مدق ىعمب هيشلا مداقلو 4١ه ةاصوإو فرفأ

 لكلا يفو .ممّدقن روقلا مدقتسإو .اًموَدَق ناكل جرلا
 ةربغ ناك ام قبس ينعي . كجرس يا كتلاجر تم دقتسا

 ناسنالا مداقو .ماَنقو مدق جلءاف مسا مداقلا#هب قحا
 نافلخلا عورفلاو ءابطألا نم مداقلاو .مداوق جسار ا

 تالخأ لحرلا مداقوت:ةقانلا وارتبللا 1 نا
 د رضاحلا ماعلا دعب تاي يذلا مدافلا ماعلإو ٠ هرخآ
 ةدحاوو ا اومادقتلو مداقلا كنك ةمداقلا

 حانجلا مّدقم يف تاشيررشع يو ىئادقلإو مداونلا

 بطلا لاق
 ٌةَيَض باتلا ىلع مهحانج تمض

 0 مااسوا 1 مر شسمو مورلا ةنهم تمض يا

 يف ةماعلا دنع ةيمودافلا قيرطلا *« مدإوق جوترخا
 ماَرْقلا * اًضيا ةّيماَدَنلا اه نولوقيو

 ا |ومدقتمو 6 3 ءاَدْيلا 3# 0

 ١ ع ر 1 # م اك ةمداق ا . يلا 3

 ئبا وهو: هرينك تتامتاةلو تاليا نارك
 بتاكلا دايز تب ةمادق نب رفعج نبا جّرفلا

 ثيح ةتاماقم ة 50 نأ 0-5 2 كد دقو. .يدادغبلا

 نام زا عيدب دعب يا ) ' هدعل هيسذصلملا كف لون (

 آيا فرتغيال ةمادق ةغالب قْوُأَوْلَو ةماقم ءاشنال .

 مدق

 مادقلا * هتلالدب الا ىرسملا كلذ يرسيالو هتلاضف |

 سانلا مّدقتي نمو دّيسلإو كلملا مّدنلإَو ماَدقلاَو
 كفلح نفخ نياتكو (وازتلا ظنا جاتتلاو« كفرغلاب |

 ةيدي دق لوالا بسحي اهريغصت 91 ذت دفو ةثنوم شو
 *ركذيس اك مودقلا يف ةغل مودقلا# ميديدق يناثلا بسحيو

 مدقلا فيرى سا مدنلإو دج بوثو 9 مدقلا ا ٠

 يا اًمدق اذك ناك لاقي .ناممزلا كامما نه سالي

 امللط يا اذكةتداع اًمْدِق لاقيو . مدقلا نامزلا يف
 مّمال ةتدج ثري يبنملا لوق هيلعو .اذك ةتداع

 امايح يف ةفيخ اهيلع تبكي
 امذق هبحاص لك انالك قاذو

 حان لك ايفل مدقلاو. عاجنلا مدْنلاو مدل .اًيدقيا
 ذب توما رتب لو جرعي لل يا اًمْدُق ىضم لاقب

 هزجاف ةارما تسوزعافلا وز اأو زكذلا |

 امدق نع وس نع عكرجزادا يضع

 ضاقنم رفبملا يف دع اهناك
 لازتال لب ةعجار 0 ال روجن ١ نع تّرِجز اذا يأ .م

 الا: كراون ةجاان باك ه كاز الاخ مذنم
 ماوع تلال اًتفابتم ابيف 1ك ابني ةناف ةيوطملا ريغلا

 . برحلا يف ىضم اذا مّدْنلا يتهوه لاقيو ةماعلا

 .ةيمدقلا بايثلا ةنمعضومو نعببلا برعنم تح مَدقو
 وريح وبا هيف دشنإو يم 1 -

 يفنأ - 0 تيلع دق مشل

 در تاعملا# 2 5 اذا“ مِدَق

 ثودحلا ٌدض م دقلإو .ابنم ظلغ ام ةّرحلا نم مردتلاو | ؛
 .ةقباس يارمالا اذه يف دق هلل اقي .رمالا يف ةتباسلاو | يف

 رجادحم ريغ ءيشلا نوكوه ةيئانلا مدقلا تافيرعتلا يفو

 ,قومسم ريغ ءيشلا نوكوه *ينامزلا مدقلإو .ريغلا ىلا
 . اًرش ما ناك اريخ رمالا كيس ةقباسلا ٍمَدلاو مدعلاب
 اهانرست اة هورلا مّدقو قدص 0 نالفل لاقي

 ندل نم ناسنالا هيلع أطي م لجرلا نم وا لّجرلا
 صرع هاا ع

 حا اذطو ةنث ةثنوم ٠ كلا نودام ىلا غسرلا تن

 1ا/ ١



 ىلع بصني ٌرجإو ةضنلا نم ءولوللاك لعب يش
 لبالا ضوح يف حّرطإ رح وا ضوهملا يف ءآملا ٌببصمأ

 | :انفرعلا نيبو ا عيملاو منيب ةنومستتي هاما هيلع دق
 * ةراهطلا ةسانقلا * نض عينم 12| شانك در )اع

 |ادنع لئاكتلإوأ هكا ْبصم ىلع بّصني ربحا س انَتلا
 تاقواي ام ص ضخعا ةاصي ا عراكشنلا نعني

 *سيدادق جا.مسيدفن لجالرخإ او زبخما ىلع ال ةنيعم
 لكو .كرابملا وارهاطلا يا هللا هامنا نم 2 00 ودل

 بابذلا يا 7 حوُرْذو نك ىوس ع لوعن

 نحو “ فل ابف ( ةجاجدلا خرف يا ) جوف ( ( يدنا

 نم هل لا لضافلا ىراصنلا دنع سيؤقلا * ًاليلق

 * ةسي رق ءرلا» هلق لا 0 1 مهكر

 م 0 له عي 1 ِ 0 0- 5

 ليربجو ملشروا 8 ا سدح فا كلل

 | ناكا نكمل ند ةاكمب هيلا مدع لمادتالا لسافكد

 دوسالا سم دقو . ةنسلا يف ةّرم م ددعرابحالا 5

 ليعتستو .ةن يا سّدقلا ةريظحو .نالبج ضيبالاو
 ةرضحا ةلزنم ,ةنادتلإو [سدقلا ئراصتلا بانك نضعب

 ةيمن ىلع هانب مددع ةنايدلا اسور ىلا هايل 4
 .اًنأل ةبطاخلا غي ضيا ةنولمعتسيو . مهلا ةس

 مرد: .ريغلاوخن دقو ٌردصمو ”مسأ رهطلا س دقلاو

 سدقلا خورلاو . ليربج كلا نيململا دنع سدقلا

 سدقل او. ةيطالا ميناقالا نم ثلاثلا مونقالا ىراصنلا دنع
 لطسلا سدو . اذه ليَبق سوكذملا حّدقلل سدقلا
 ديدنلا نو دتلا و روطتيت الزوال تلج ا علب

 **وب مادقإلا دي دش يأ فيسلاب ل ٌسودق وهلاقي . مادقإلا

 مظع ةلخدي

 واط و سنتر دعم ب فلاش ذل نيو

 ل مول انتج ا عيا غب يوك واع

 |ةينيك جلا نان ٌصخاوهو. طم ةدركلل نامل

 قاد رخوي تكاد ا ردا يلا كو

 انجل

  سدم ّ ملا ريق راز وا ةراز نإ لوقت ةماعلاو ا

 ديرجلا ةنم عطق يذلاوهو لخغل | بركل صإو ٌردصم |

 . فيرشلا سدقلا مرح يادنو يديكمدلا ةيسنلاو

 لعاف 3 او 30 ص ةعبججو 20- 0

 اردر] مدنا ضرال وان يا 0

 نم هوك يرق 2 اد 66 ةيعدق

 ا || ريغ ناك اذا كلذو عرلاب هنا ترض لح ]و .ءاقمل|

 || ةنيع تعدت. اًمَطَق اعَظق ةيرش بارشلا خ نمو مرك

 رعاشلا لاق .تفعض اَعَدَق دقت
 مآ ةما نيجي نم _مهف ك

 َعَدَف اهلجر يف َعَدَق اب منيع يق
 عذقلو. .ةنك هعدقا * ينم تند نوسمخلا يل علقو

 تفاهم جاردلا ىلع نانذلا عداقلو هد لووشل أب هل ل

 اىفاكت موقلاو . ةبحاص عدي دحاو لك هاك عباتتو ٠

 عاف هعدقو. ٍضعب رثا يف مضعب تامو اونعاطتو

 ْ عدت دقو كونه عوق تع  ةكناور هيك

 | عدلا + هاكبلا ريك عدق ٌلجرو .هبحولا. بريال
 | ةليلق يا ةعٍدق ةأرمإو . ةريصقلا ةعاّردلا تو لَوْجمل
 || توصلا نع ٌفاكلا عودقملا عودتلا * ةيبح مالكلا

 || بصنملاو هبرج ضعب ففكيل عدقلا ىلا جانحلا سرفلاو

 يا عّدقم »يش * عدني يسذلا ليلذلاو هيثلا ىلع
 اصعلا ةعدقإإو . نضغم

 | ٠ ةفرغو ةيصو ةحزت اًقذقةفدتي كلا, ف دق
 |  ةثدك ليحتست ةماعلا :ةبضي موش نماوا نضوحلا
 افدتلا * راك ىرم ةجو ةنجلا فاّدقلا * ةعفد

 دنع فادْنِإإو فيادقتلا * ل اوظ ُفارطا هل تيقبو

 كالا و كح دندا نيورع وعلا

 ”ٌنالف مدقو. مهبسامُو دقو امد معدني مونلا مدق

 ا ىلع مدقو هيلع ارتجإو عج ماكي دقو مدع هنرق ىلع

 انامدقو امو َق ورفس نم مدقو هب ؛ يضر بيعلا |



 | كلذ اهليق» ان ةعباسلا اباعلو ( ةسماختإو ةثلاثلاك
 او ثوم هيف عت 4 نانا ردقلاو. اهيفرومالا رب دقتأ وا اهفرشل

 ةريدق ثمينايلا ضابدعاب اقزتهضتو ةلسؤيإو 1 | ١
 هللا هاضق سّدَقلاو :رودف جريَدف ريكذنلا راهعابوأ
 يومرادقا ج ةفاطلاو رذقل اك هيثلا غلبم 000 ْ

 ' اهناقوا يف :ايشثالاب ةيتاذلا ةدارالا ىلعت رتل تافيرعلا
 | نامزب نايحالا ل اوحا نم لاح لكى رلعتف . ةصاخلا
 كلا لثم كلذو :نّدتلا نع زانح كي كلو نم

 اًضيا اهيفو . ينالفلا ضرملاب ”ينالفلا مويلا يف دز ثوب
  ادحإو دوجولا ىلا مدعلا نم تانكمملا جورخرّدقلا|

 دلو والا ةف ةاضتلاو اداضقلل ىباطم د

 | هاضنلا ناوه ءاضتلاو ٌرَدَهلا نين راو لقا لإ. ١
 ظونحملا حولنا يس تادوجوملا عي دوجو

 ع دعب نايعالا يس ةقرفتم اهدوجو سّدتلاو |
 تسيل تذالاو ردقالا تنم هاّردَقلا * اهطئارش
 +( ةكيغالا يا) ريسايملا ار دق ونبو .ةرييكألو ةريغص
 رو يا هنايكتلا او ءيثلا ىلع ةّوقلا ةردنلا

 أي ةردقلا تانيرعتلا يف لاقو ةداز ارالا نفإوم اري |

 .ةدارالاب ه 6 ميلا اهب نكتب ناسك
 .نيئلخخ لك نيب .ولعم دَحَو ةريغصلاةروراقلا ردا
 أ تناك امتيرو. ةرادنلا لع - سرع“ كلخن ةرَدَق ؟لاقي

 ةذوخأم عاتصلا دنع هيلا هب ساقي امل ةرّدقلا
 لكم نولوقي نيذلإو رَدَتلا اودحاج ةّيِرَدَقلا * اذه

 هللاري دقتب يصاعملاو رفكلا نوري الو ِهلعنل ٌقلاخ دبع
 مللاو ةردنلا وذو ىنسحا :امسالا نم ربل + ىلاعت

 سيقلا رم علوم هو: .ردفلا يف خوبطملا
 ا نيب ام ملا ة ةاهيط لظف
 ل 0

 ا
 ٌ ١ ةعبلجم

 | ةاوشلا عضني م جووططي نيذلا َّلظف يا !ِ

 س دق

 ظنللا يف ةلكلا فذح نع ةرابع ةاحنلا دنعريدقتلاو

 لك نينو ةتوسلكبلا دنعو..اذيز تيار ربدننلا | ٠

 غابمو ةردنلا رادقملاو .اًضيارَدقل اب سيو . هذحب قواخم

 ل كموا دو دعم نم ءيشلا ردق ِهب فرعي امو ءيشلا

 قع هسادقملا تانيرعتلا يفو .ريداقم هك ع وا

 .ةيعاوبلاو هيما ,ةزوصلا وح وو ةةرعلاة) اضتالا

 1 ناسا ا يمك طالب ايظا ىف
 طفلا نا يا ) ٌيياعنلا مسجئاوهو ةثلثوا ععسلا

 لوطلا اهو نييثا ععسللو . لوطلا وهو اذحإو ادادتما

 ضرعلاو لولعلا يبو ةثالث يباعتلا مسجلو ضرعلاو |
 ةيكلاوح اتجاططإو هلاك وهاد

 وي

 رادقملاف ( قيعلاو

 معسل ]و طنا لوانتل يتلا ةلصتملا| ٠
 ا ةيوطإو رادنملاف .كارتشالاب
 او. يكمل حالادصا يف دحإو ىنعمب يضارعا اهلك

 دقلا يفذياطلا | *(
 لاو ةوقلال ادلا ةئلشم ةرردقلاو ضلال نع

 8 وبلاد دكا ءالفتلا تحت نجوا
 .ريداقم ج مواحلار هالاو لوعفم مسا سودقملاو .رنخال

 زدنا دلع يقم هيف نكمشم يا هيلع ٌرودقم ٌرمإو |

 ناعيو راجنالاو عرزلا ىلع نمخي يدلا ةماعلا دنع

 5 ارلأ اب 2010 ةباصع مدرسا اهلغر ادقم نم

 ةسدق #كرابتو رهط اًسدَقَو اسدَق سدق/ ناحل

 هد هلا !لجيلا قمدقزا كيلعكران 2 :رويط ىلاعت هللا
 نادال ادا كالا لجاكو انو دعش كب نصوم

 يف ةريزجو ةميظعلا ةنينسلا سوافلا *رهطت سدقلو

 نظل | دبع ةبضحلا هيف لَسحم ام نسوداقلا < سل دنالا
 ارا يل اننا لطم ةيزووافتالا بيع جمالا هاعوو
 ةيرق ةيسداقلا * ا مابا

 يف خوبطملا مهلا عشت ممضعبو ةاهلا ةراجح ىلع فوفصملا
 تعفو الماس اذ) شرف قبعلا ريصتلا ردقألا *«ردنلا|

ِ 
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 انوع م دجوف ليياخنا مهربأ اهب ٌرملبق» . ةفوكل |برقب

 مسكوج اضوأا عزم 1 لاقف ة هسار تلسغفأ

 اقل # جاف ةلع نيك ناناخ طبقا ةيسداقلاب مي و ا مططل تكتمل ا

1 

 اهتكةباو
 اك ةينلا يف

 ليف اذا
 نم

ر
ا
ي
ت
 وكيف اذيز لوقتف 

 يباعتلا م

 د ءيث لك نمطسولار دتتماو ٍ



 ردح

 أ قزمتتو ةجاحلل دالبلا نر مهنال قا قافنلاو ددقالا

 لاقيف لجرلا مسيو“ معامل ري مريخصلو ٠ م 0

 الهنا اج خعاطلاو ردقلا يف يطب امو لعاف مسارداقلا ٠ 4 56 لس 1 د

 رال اي ةيرقو يوتسملا ناكملإو قيرطل الا دلو ةيوتشلا هتءاقم نم هتامابيأ يف ّيريرح ا لوف ةنمو بمسناي ن

 ني وع نادال و: ةعدتم مارش ] اقيريخا اجلا

 مانا لف ليقود حسو الا ىلنع فاك ةوسالا
 ا ةقف|وب 7 ةردفلا نم هنأ هوي نيرداق هل ةلوق ناف 0 نو دتنتعي زوردلا ةنئاط ءايلوا قمروهمك 20

 ردنلاب نيطل | كرم هنا دارلإو .بطخما الع بنت :ذلا ةليعتما ةماعلاو . لوعفم مسا دودنللاو . هب نوئيغتسيو

 فيضقلا لوزجلا ىنعمب

 سادقلاو ساَدَتلا * اهيف بعتالريسلا ةنّيه يا ةرداق اًرَدَقو اَرْدَق سيقبو ردقي رمالا هيلع هللا رّدق
 ةعبرلار اًدْثلإو 2 ا ا 3 ًامزراإم هك هب

 . غلبمو ٌر دصم ردتلا *ريظعلا نلمتإو ردقلا قصاطلاو لعو ٠ هلويضالل هل ايع ىلعو ٠ ةزيط ردع رهلا ردقو

 محو ىضق

 رذنلا تي 4 ةنفو ؛ليقاةكسمإو ةعجو ز دتقابهيئثلا

07 

 ةوبظعام يا وردق مزيل طوردق امو رمزلا ةروس 4

2 

 لَم 1 ايو : ةنأ 0 ا 0

 2 رز - رز

 ا ا 5208 ٌريدقو ٌرداق وهو
 يور داعب ةرلطق يخلو ايلف ءاايخألب هيلاو >» م كا 2

 ياهل اوردقاف لالها ميل <غ نزاف ثيدحلا يفو

 اهتفابش ابكت ىف ياك ىقد>ربغلا ددع |وردتف

 قعر طتواو دن ردن لجرلا مدت وداعك قالت

 .اًرداق ةلعج ءيثلا ىلع ٌمرَّدق * رذتقا ءيثلا لعو

 ىونعب هلايع ىلع سّدقو . ةساق ءيثلاب <يثلاو
 انالقوأ:.:.مزاةيوستا اخاركفو ىكزز«نالفو حدف

 .هب ركحو ىضق هلو هيلع رمالا لاو :

 نما هردقإو : ةلعف لغم لعفو ةسياق ةرداقم هرداقو
 | عواطم : ايهماذل ردقلو . ارداق ةلعج هيلع هللا

 .رادتملا ىلع هاج يا ردقناف بوذلا تردق لاقي.رَدق

 اًريخ هللا ردقتسإو . ةنم نكمو هيلع يوق هيلع ردتقإو
 رعاشلا: لوق ةنمو .ردخم يا.هب هل ردقي نا ةلأس

 . ايردق ةلعج

 ردقنإو

 ضيا ردقلاو .رادقا ج نزولاو ليكلاوهو ةروصلا | ان

 !ءآسنلا :نم كزيغ نود اهيبرتدرفنا: دق كنال كلا

 تلا يلايللا ترم يا ) ناضمر

0 

011 

 1 سرر اننا حلا

 دس ان تراد تلا هعلا ا بف

 ”يعنص هآس ام ىتم نيرداقو

 هل بنذلا إولاق هيف اورصق وأ

 ليل اننيبو .ردافلا كيو هر داتا + م نعمل ميقتسيف

 سازجلا وا خابطلاو سانلا نم

 .ناصقنالو ةدايز الب وريغل ايواسم ءيشلا نوكو ءيثلا

 الع] سدقلاو -هل اسمو ةلئاح يأ اذه ادق اذه لاقي

 يق بّيلطلا يبا لوق ةنمو ٠ . ناشلا نعم نيدلوملا دنع
 ةيرصملا رايدلاب يحوبنلا كتاف عاجت يبا ءاثر

 لزنم كنامز يف ٌلزنا سانلاو

 عفرا كر دقو مهشياعت نأ نم

 م دلا فيس تخا هن ر يف ةلوقو ٠

 ةنبوم يسن ل ,كردق لجأ

 ربرعلل كاش دقف كذصي نمو

 ركيلع ءانثلا يف كمسا ركذ نع كلناش لجأ ىننا يا

 ره نوكي كتايح د كلاس .نراف كتوم دعب

 ةلئا بجيوملا يعرشلا رابعملا يف يواسنلا اًعرش ردا

 اد وراسل ىنلاو راو 7 ةقاطلا

 ةروسو ٠ 1 00 دنع

 ةليل يف ةانلزنا انا اهيف هلوقل نارفلا رو رّوس نم ردتلا

 || نم ةريخالا رْشَعلا راتوا نم ثرددلا ةليل 0

 جو ال درف اهددع يف

 لك



 2 ليقف كفارش د هيف ناكاذاف ءاَغ اغراف ن ناك اذا ال 3 |

 حادقا جاَحَدَقال انباكت برش لاقي كلذ ىلعو :ُساك |

 اًرخآ ينواعجتال انعم بكارلا خَدَتكينولغت ال ةلؤقو

 وغازف دعب لعرلا ةزهنآ يف ةحدق قلعت بكازلا نال
 عونلا ةّحْدفلإو : ةّرملا ةَدْدَتلا * ةبهالا باوصتسا نم

 ةنمو ره امكزحالا حادتقا نمؤ رانلا حادتقا نم ”مسأو

 سانلل لغجل هللا ةاشؤل فثميدخا

 خْدتلا ةديدحو رَ ام ةحاننلا ةعابضو .٠ حادقالا نوتم

 و لؤق ةنمو .رانلا رارش جرغل هيلع برضب يذلا ةرجحو
 | حاورلا دنع ىهننا ىتح ةيطسإولا ةماقملا يف يريرحلا
 - انيغر اهعئاب :كواققأ حاذقلا ةراجملا

 ان ةحاذاكاو ةرؤك كما .ةذيدلاب د يبننأ ا : اًقيطل

 |١ ظنورفو ٌضعلا هتبللا تازطا اًضيا حادا .ةناؤض
 خودتلا *حدَقلا رجخ ةحادقلا + ةضفصنلا نم ا

 ىقبي ام ؤا قرا ميِدتْلا * ديلاب فرغت يلو بابذلا||
 بابذلا حَدْقَألا + دهم فرغُيف سدقلا لفسا يف

 ةف ةرغلا ضيا حدةلاو. حذقلا : ةديدح حادتملاو حدفملاو .

 حادتملاو . بشل هب نؤبقفي يذلا بتنملا نيراَخألا ددعو ّْ

 ىيئاسلا سانلا نيب سي يذلا لجرلا ةماعلا دنع

 دلل اع اراحدقاءلكرلا كس نلا رسنق ١

 اوبهذ *نسانلل.نضّرعتملا رخّدتقلا *ل اتقلاو بابسلإوأ

 عر دفبال يع يا رح قبو قرتعشنقبإ|
 دنالإو قلل ةيلاو عاجتا | سم انا توج

 ٌاليطتسم دبا ةاضاميم ةعطق اق 5 هذي «يغلا دق

 ةتددقل اقيف هكبلا ينافلا هلوعنم:يف دازتو .ًالوط ةقش وأ

 رالكااو .اهعطق يا اهقرخ ةالخلا رفانسملا دقو .نيفضنب| |
 ةباضا الوهمي لجزلا دقو. .ةنالكب عطق لكتملاو :ةعطق
 دق قعمب اريدتل «يشلا ددق * كلام 3 داَدقلا

 ةعضوو اءلعَف ةلعج 1 للا ادق درتكلل در د

 هيشلا دقو دّدقمو ديدق هو . فخ ةآوطا يف

 ٌدقناف هّدق لاقي. دق اعو اطم اًدادتقا ٌدعقإو اًذادقنا

< 
 .١ نسعي هىشلا ددقلوا ٠

 ١ لعج 5 ةلظ ةخدق
 هنت س ل - هلل مع .

 | حادتلا * ةنم ةفرغقّرملا نم ةحدقو .رون ةحدق م

 فاقلا مب 0 اهوحنو :قالخإو راطيبلاك |

 .ةاوهالاو هآرالا ةفلدخم اَقَرِف اوراض موثلا دّدقْنَو .ٌدتقإو

 . مطنن بودلإو . اوقوفت موقلاو
 ثأدتباف ةلوزبم تناكوا لازما ضغب تلزه ةقانلاو
 سوخألاو . هدق ىنعمب اًداذتقا «يثلا ٌدتَقإو ٠ نمسلا يف
 ؛اىوتسإو ٌرهتسا اًدادقتسازمألا ٌدقتسإو ءاهزيمؤ اهربد
 ذنننلا َداَدَتلا * دخإو رهجو ىلع تماقتسا لبالأو
 دلجو ثدصم ُدَللا *نطبلا يف مجو داتفلإو٠ عوبرنلاو
 ْيا يأ كميدا ىلا كّدق لفجيام موق ةنمو .ةلفعلا
 :ةووظ يدكتلل توصي  كريبكىلا كريغص فيضي ءيش

 اذه لاقي. لقتل | انضر | كق1 و كر لطم فكرت نسيقي نأ

 لجرلا ةماق اًضيا ٌدنلِإَو :زرادقم لع يا َكاذ دق ىلعا
 سوق تالعأ فَي ا 0 طظو تلاو هل ادنعإو ةعيطتلو

 . ايف امو ايندلا نم انك ةنحلا ىف 2 مدق عضومق د

 نم هد اق غضومو كدخا نؤق قو اخ انزال اهنةفاقم عج

 جرىيئاننلا نم اق امو ايندلا نم لضفا هلا ضرا
 تايرادنعُدَتلاو .نبشالا وهو ووو قو داَِقو دق |

 قو لع تارعاإ جت ايصف اًنالك لفي أم ىقيسوملا ٠
 نم الانا ديو يرش كا ُدَملاَو هللا يناغا ضعبا٠

 دلج نم ةانا هل ام يا ةفخالو دق هل ام لاقي“ دلجا

 توم كيلو ةطوقنلااًضياذفلاو :بتهاخ نخالو

 + رئشالا هب كيقيو لعنلا هب فصخم غوبدم رغداجا
 راببالكل دامو ةنم ْنضخا يفوروكذملاليسلل دولا ةدِقلا

 هتَدِح ىلع دحاو لك ىوه سانلا نم ةقرفلإو فتخو

 اَدَدِق ىئارط انكي ترا وعلق ف ةنمو: ةّدقأو ددق ج
 ةهفص باتكلا دنع اضيا ةدقلاو . ءاوقألا ةقلنخم قَد "رذ يأ

 ًةييفتسملا ظوطظفملا مر كنع مقلا اهيذ دا ةقيض ةليظتنسم

 وللا نم ُدَقُت ةليؤط ةبشخ ةزاجنل و ةانبلا:لها دنعو
 دّدقملارّرشملا ملا 55 دَقلا *لوظلاو ا اوتسالا هب نبش

 ارعضم ديدقلاو واتا لقا واطاووم معاد

 عانصلا نم ركسعلا عاب نويديِدَتلا * تيغص

 جتثو
 نموه ليقود ديّدتلا نوب يلب اقل نغاك ل ادلا | 3

 هلا يم
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 0 1 ليفلاب صنت اهناف ةيفرحا

 |ةعما و ٠ سيفنت فر>و بصانو مزاج - نم دّرجملا

 هي ايصاصنخا عم هيف ليعنال كلذلو : ةنم ءزجملاك

 سيلف اهنومضم دكوي هلال ميلا الا ةنع لّصتالو

 يتانع يل نوب هللاو دقف
 ةعيصي دّرص مهارف كشوب

 | دق كلوقك عراضملا عم عقونلا اهدحا ناعم ةّمس اهو

 نورظتني موقل ريمالا بكر دق كلوقك نيرثكالا دنع

 لك جراف مالا, هيب هوه هدا ا هبشا لاحم

 نابرض وهو. ليلقتلا دق يلاعم نرم كاانلإو. هيلع | 4

 دوجي دقو 0 دق وجت لعنلا عوقو ليلقلا
 ْ اماف هيلع متل ار 5-0 0 0 لبا

 3 ١
 559 هيلع مام نيت 7 فو ليلا دوجوأ

 لدا ريبكيلا لوقف هيوبيس هب لاق .ريتكتلا|

 ينلمحت ءارمملا ةراغلا تيثز ادق

 ُبوحرس نيكل ةقورعم ةادرج
 .ةسايحلا ماقم يف ةمالك ن الاربثك افلا قبيل ديرت

 ةعامملا نال ةولصلا تماق دق نذوللا لوق ةنمو :ةبوكر

 0 ل احلا نم يضاملا ا ينانلا 4 00

 داما 0 30

 أ نيل لع كدت الينا هدا ءاكح | روكذلل| ا يرتتلا
 نع تسلا ||. لاعفالا هذه نال .َنسِئِبو معن و ىسعو

 دق لوخد نوكيف .ل احلا ىلا تفرصنا يضاملا نامزلا

 لوق امإو ٠ لصاحلا يحتم يمت نم ةنال اثيع اهيلع
 يدابعلا ديز نب يدع

 ىبع دق يسار ّنإو ةآيحا الول
 رمساقلا ما ترآ كييفلا هيف

 نم يناثلإو .ةدماجلا ىسعال دنا ىنعمب ويف ىسع ناف

 الا نيترِصبلا دنع اطوخد بوجو ةروكذملا ماكحالا
 انل امووحن ةرهاظ اما آلاح عقإولا يضاملا ىلع شفخالا |

 ةردتماواانزايج نمايجرجل دقو ه1 ليش ىف ىلتاقإل
 كل انلإو . تدر دق يا انيلا تدر اندعاضب هذه وحن
 ناك ن اف تيم فّرصتم ضامب بجأ اذا مسنلا نا
 دفل هللات ون اًعيمج دقو ماللاب هيج لاحنا نم اًبيرق

 ىنن يف 'اهيلع مادنبالا مال لوخد عبارلإو . انيلع كرثآ
 ىحن مسالا ىلع اطو>د لصالا ناف .ماق دنفل 6 نا

 هبشي نال اضيا عراضملا لع لخدت سو. ةيانل اًدبز نا
 نم ا يفالإ برق اخاف . منيب كل كبر ناو غ مسالا[

 اننذمو

 .ينلا سداسلا. ماكر نم فا دق وحن قيقحتلا سماخلا
 ف كدت برا شع نيالا 5

 تتيرعا

 |[ةنهو٠ .ةصقنتو ةباعوويف نعط اًَحْدَقحّدقينالفيف حّدق

 | عاطننا يف روب ام ركذو امباع اذا وتل العو هبسن يف حدقا
 .لصنلا نخب !ةقرخحدنلا يف حدقو. ةدايض ]مرو سلا

 .تراغ نعلا تحدقو 0 ةاربالا مار دنزلابو

 نم اهيلا بصنملا هللا اهتم جرخا تيعلا بيبطلإو |
 .لكأت اهف عقورجتل او نانسالا يف دودلإو . لخاد
 أيا ةريغو بشخلا حّدق لوقث ةماعلإو . ةفرغ «يشلاو|
 جدتقإو . تراغ نيعلإو . ةرمخ سرفلا حّدق * بَ
 | مالو“ ةربد رمالاو ٠ ع قرملاو. حَدَق ىنعمب دنزلاب

 أيف عنب داوسوا ل احأو لعاف مسا حداقلا* ةحدقلا
 | |ثنوم ةحدافلا * دوعلا يف عدصلاو نانسالاورجتلا
 أ | ةحداق ىحو. نانسالاو رجثل ارخغت يقل !ةدودل|و جدافلا
 ْ ةعانص ةحادقلا # حداوت ج لاعتشالا ةديدش هيلا

 رجلا يف عقب لاكأو م دصم .حدتلا + .حادقلا
 | مهو لصنيو شاري نا لبق مهسلا حدنلاو .نانسالاو

 | ةماعلا و.جيداقطو جادقإو حدفأو ف ج اضيا رسيملا
 يوري هيف بّرشي لانا حدتلاو ٠ ب 0

 لاقب الو ليق .ةنم ريغصلاوريبكلل ثم اوا تييلجَرلا | ن



 3 عمج خالمك س ايتلا فالخأا

 ىنا * ةلك هنخا ( يوإو ,) اح هوم لاملا اه
 هل ثابن ناوشألاو ناوقلا + داخل ىنعبب ةمققا للا
 ةارواو ةارفص ”ةريغص 0 هطسو كي ضيبأ 2

 لوق ةنمو . نانسالا اهب نوهبشي ةريغص ةجلمم ورهز
 رعاشلا

 ره دب نمو عدا نم تلز ام
 هلا ا

 هني
 كلفت نم كلا رالآ كلْيَضَف : ىلع

 فزعه 'ىع كل وكمال ةناوتأو ةناوش ةنم ةدضإولا

 تلق تش نإو٠ ديدشتلاب جافب 3 ْ

 .ةفرجلا ةامقملا »« هريشابت رمالا ياتو - يحاقا

 1 ا سبابلا ا مىثلاب بيرخ او رك 1 و

 ٌدشا ام ل اقي هاذ سباي ءييث برض ِةَرْيَقلا -رخق

 هترخ توص
 ابق امنت مّن ةيفقت لجرلا يق ين |

 0 0 ةيمسا نيبرض لع نوكت دق

 زرق افلا نوح نا لوال٠ «٠١ تائح>و ىلع معتم

 + ها فتدبوجو ىلع ل هذهو 2 ٠

 ”هرد يندَقو ”هرد ديز دق وحن كلاغلا وذو نوكشلا

 ةبرعمو .هيِلع ةينبملا نوكسلا هآقب لع اصرح ةياقولا نونب

 كاد تبالا 0ع عفرل اب ”مهرد خبز ٍ لاقي .ليلق وهو

 ناوخالا هيف يذلا و5210

 | ىلع

 | لاقي اك نون ريغب ”مرد يِدَقو٠ .”مرد ةبسح لاقي

 | اًفلطم نونلا كرت ىلوالا نارهيظالاو: ليقانك يبطخ
 | لكشيف اهبلا بَسَح ةفاضاك ايلا لأ ا دق 0 ٠

 ٍلعف مسا اهلعج يف هي كلذ افأو .امنيب نونلا لصف ْ
 قاوم ليال سن نكت دقي

 | مسالا عنو .قكأ وأ ينك 6 لعف مسا نوكت نا ْن

 م يأ ”هرد اًديز دقو ةيلوعنملا لع 0 اهدعب

 نودب يدق لاقي دقو. ينياكي يا ”مرد يندقو
 يف تقِذَح اهك ةرورضلل تّفِذَح دق اهنا لع نودلا

 زجارلا لوق | هل
 ٍسيطلا ديدعك يوق تددع

 يسيل ماركلا موقلا بهذ ذا

 عيتجا دقو .رعشلا ةرورضل نونلا فذ ينسيل يا

 طقرالا كل ام نب ديمح لوق يف ناهجولا
 يِدَق ٍنيييبُحأ رصن نم يدق

 دولا مي 0 رم ا

 دال قوتنا ندتاجلا إو لكل لا
 ىلع نونلا لوخدو. لعف - نوكت نإو بسحل
 كير لاف ا لكلا مروذوذش لوالا ربدقتلا
 نب رييزلا ني هاك ا ا تارلاو

 نانا نوع نكد قت وول

 كاملا

 ةعيصب 3 ا .رهعو ركب نا وعلاك |
 57 ىلع ناك مو روكذملا بيبخ ةدارا ىلع عمججلا |

 لاق .ازاجم لكلا لع ضعبلا قالطا باب نم نوكيف
 يا )اهسا ةتلعج ناو ّيرهوجلا لوقو ٌيدابازوريفلا
 ناكأم دّدشي انإو . طلغ ةتدّدش (اصخش دقب تيس نإو

 قيدلق درك انو كح كتفلا) ان معلق رحل 6

 يضتتملا ةلعلا فرح نوكسا دحإو بفرح ىلع مسالا
 دق لوقتف اهب تيبس اذا دق امإو . نيودتلا عم فذحا
 يبندملا ىرج اذه: ىلعو لوقا ٠ ىهتنا دودي لوقث امك

 نب ردب ميدم يف لوقي ثيح اهيظفل

 ل "اذهأ ملغ انوطأو بعصم ةوخأ |

 ىهسم هتدارا دنع

 رابعا
 دق هل فوّسف ةتدارا ىضما

 اعاد مف ىصقالا برقتسإو

 . ناك دق ةنع لوقي نوكي فونت نع لاقي ام نا يا |

 ميل اقرب هلارجشب ايامك حا راشي امو

 هل ايقعسا حري امرضحت ا هئاضمو همزع ةّدشل هنا ديري |
 دق امإو .اًبيرق ةاعجن ديعبلا كردتسيو اًيضام ةلعجبف

2 



 تعقو وديب حر اذاف ٌرتس.بموث ِهبلعسيل يا !هئشوهو
 ١ |ةعكسا يا وسار تقاحلاب ءامرو .نايرع ةنال هتسا قش لع

 را عطوان, ءانر اتم وااولع اهدرؤ ا ةيحاكب
 را * هب ابهذت يا ءيش لك ف قت ةانغ جاع

 اهب فتي ةارذملا ةنئقملا + فحت اهدرفم َنأك ف راغملا

 1 را لل لة ئ ردم ىلا تحلا
 .لوعفم مسا فوه لو . فحاقم ج فرت يا ةلايزلا

 فحتلا عوطقم يأ: فوم 0

 2 1 يفو . ةظَأَح مالكا ةلزنت
 5 اًوشح اهاشح

 جزتلا اَزيلّعتلا

 ١١ لاقيو كح درقلإو .قل جالا ٍِق 3 توصلا 2

 جيورلا غلخ يك نب قوسأ وجت يبنملا لوق ةنمو» ءاطاب هقبق

 مروع وا هقبتي. د در ةناكف انّ راش اذإو
 وبدلات كيطألا فعلا خت 2

 دي دش يأ ا

 لو لوهجلا ىلع لغو لو لغب ما الغ

 يفذو دج ّنسأو ةوظع ىلع هداج 2 د 86 لب

 ناك هيلا لغو ك1 لَو لَو لحاقوهف
 ىلع هدلج سببا مودلا ةلحتإو ٠ ةمزال ةلحاةم ةلحاق

 + ٍلَخ ىنعي جلا لتو» ةسيبا يغلا لّثإو . هيظع
 |ةلومتلا * اهدواج فتن غلا بيصي اد لاختلا

 لاحا هيلا دلجا سبايلا 1 رلا لقتل + ةسوببلا
 ةيرض + ظاغ مالكلا يف هلو .ىشمريصتلا زا

 عرصنا يا رات
 .رةيورالب ة 58 هيف سفنب رامون مب 2 يف

 .اهاوط احلا ابمحتب زوافملا مت مو

 ١ ههجو ىلع هامر ةكار نيرفلاو . ةيؤرددغن مرمالا يف

 ةلخدإو هيف ةعقواّر ملا ةسرفو . ةمل فنعم ةيحلإو

 نيب ةلخادلا ةلكلا نع ةيبرعلا لهأ ريبعت ةنمو . بفنعب

 | نم لجرو دب هللا عطق ملوق يف ايكةمحتملاب نيبزالخلا

 | + يدش يا حا تَرَ

 َرق* اميش بقل قوفوهو و

 ةلذدا 1 2 انددهيلإو

 |ةلجرو الاق كن نم دب هللا عطق هيف لصالا ن نا 4اهف
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 ا هودي ندب ل و هلا تاما ربل ؟ف دخلا
 نيب فلالا مالا ف ورحنا هي كلذكو . ةلوصوملا

 رعاشلا لوق يف نيثزوطا |

 لحالح نوب ء ءاسعولا ةيبظ ايف

 رمال ماما تناآ اقنلا نيبو

 .مرذنت ل م ١ معرذنا1 مجلع او م «ضعب ةءارق 4 و
 يافيرلا او ا اوبدجا لوول يدب ل

 ٍْ لخدرهلاٌسرنلا م مكاو ةأيموق ةرضخ اهيف يقل | ضرالا

 6 هاما ربو. هيف

 او. هرقنحا لجرلا مث 6 محا

2001 
 متل او. . ةتردزا ىن

 اًأريغ نم اهبلع ا ع در 0
 5 ةطينا طز ةدهو وأ ةبقع نالفو ناي ل ْن

 *ربنلا سرفلا ماختقا نم ٌدوخأم ةناكرتقشمو مده
 | محانكدإو كادناتم يا م جاو دوسأو .لعاف مسأ 0

 5 5 نسل ينربكأ

 ظ .اًدجّن لا ريبكلاو ث دصم

 | ةمودقل|و ةماقلا * ءاقلاب
 دصم ٌمُللا*اه لعفال ناردصم

 || ةمبخل ةلختو . متل ىتنالإو . مرطا لوزجلا لبخلا نمو

 ةييقلا+ 1 - ا

5 0010 

 ام تاموصخلا نمو ٠ ةيعاصم

 وتل | < او نمو. 1

 ا ةعيزرط ى يا وُ ةلاحتو . اًدج ٌنسلاريبكلا

 لولا نمو.ةغلابم ماتو. : ةمحامكخلادو | ةبقألا

 لاجرلا نمو .اههف لّسرُب ناريغنم لّولا مب يذلا
 .محاقم ج اهيظعم يا دئادغلا ا يذلا

 ا رةنس هيف عيربو يني يحبو فيعفلاو لوعتمو ا مك مو

 أخرطلا قو مس 0

 ايف ةعابرو ةيين هلأ للطت يلا نس. ىلع تس مهن
 ىرخالا ىلع تلخد دق اهادحا د روعتم ةدحإو .ةبس

 يانيم مرا نبالالا نوكي ال كلذو ٌيمحالا ل اق.ماحتتا

 يذلا ؛يلارعالا اًضيا مك ةمرد ةمإو ”مره هوبا يذلا
 لع بحت عج لبق: كلاهما محال بلا يف أب



 رقلا ب را لا ايا ركل .ريصقلا|

 اميلاب انالفو .قلقو بنو ارت رحب لجرلا زخ
 .هيدي نيب عقوف هامر ماو: ”ةعرص ٍنالفبو 4 ١ ةبرض

 اخ لوب نيكل تيماك طقس از او ترالفو

 در ” لوغججا ىلع لجرلا زي 7 .هب ىر اناَرغو١ روحو
 0 رنالثل ا م 1 7 6

 ١ لاف 40ريال ا

 ةزاخلا # وزنت يتلا سونلا ىَرَمتلا * لبالا ل اعيس

 ريطلا هب داطصب يف
 اًضبلإو ةنضم ملقا دع ةبرعو هل ل ا

 بش ورما يف مزحتت * ةفرص ةمزقب

 تانزل و .نزاخو تانزخل جو ارطاوا اصعلاو ردصم
 ءامسلا هام نب رذنملا فويس اضيا

 ةررظنالو ةتدحتتال لاني .ةفيفةمتتا حل
 ايدعتم ل اعتفالا ىلع هاج ام دحا اذهو .ال ماوه وعنا

 جرحدكَن تن ابلصا ةداملا هذه 10 دان وهو

 رثئنيحو . ةنشحتلال ل اقيف نسمهت يفامك ةَيلصا نونلاوأ|
 ىلع مالكا رم دقو. ةللحتلا باب نم ةنال هيف ةردنال
 فرهلا اذه يئهلثم

 رظملا طغقو + اًديدش ةبرض اًعَخ ةطقتب ةطخ

 طغخو ماعلا طغو ٠ سبئحا ضياطتبس طخو

 رطملا سبئحأ اموشو ادعو امتَخ لوهجلا ىلع طشوأ
 55 طحت الوهبجاوطيتو سانلا طخغو 2
 اق لونن ةماجلإ لا ليلق انه لري لا
 ةلخفل | طخ + ميش ةنم كرتي لو ةفرج يا ينو لدولا

 ىنا رادتلا لج لون هتان ليسن
 يذلا كلذو .ماعطلا نم ابلفساب صل ام طشكا
 ماعلا طخنإو ةلطخقملا ةنل آو ةطاتقلا هل نولوقي ةطففكي
 ىلع اوطخنأ لاقيو . طختلا مهاصا سانلاو .بدجا

 |ةنزدأل | * عقو ىتح ةبرض يا نزحت ىتح ةنزخ

 ةدمو لبق: لزني لو عماج لجرلا طخنإو .ًالياق لوهجلا
 خوسنم وهو.وياء لسغالف طختلاف لها ىلا نم ثيدحلا

 هلا طخإو . لسغلا بجو دقف نانانخملا ىتنلا اذا هلوقب

 ماو . لعاف مسا طحاتلا * طحتلاب اهباصا ضرالا
 0 دو. تنين طمخخلا * طحإوفت ج بدجم يا طحاق

 اك يدل 0 طل و. طقوذ يا طخ

 يذلا وهو. نميلا برع يا ناطش# تونلا | 4

 طاحت ”يناطخخ ولا ةبسنلاو :ةاروتلا يف ناطق هل ليق
 طيق ءاع 0 ةيقارع . لوكألا طحنا * سايق ريغ ىلع | ى

 قرا ريق داكبال يرد للا 1 13
 ”ءالع فيسل ابو . ةعرص اًنالف بطخ

 اهاج ةرايإو ::اهرتو نيوقلا طخ
 ةبرض وأ ركوا ةنخخ عطق ان ةفحتب انالف فك

 ءانالا يفامو .هانالا يف ام عيدج برش ٌنالفو.ةباصاو

 . ءارذ صو . ةنم ةريخو ديرثلا ب ذجوا . ”هجيرفتسا
 اهيلع عضوف هي يف راجح عمج لج .رلا فت ا #ةفرج ّيثلاو
 عادي .دغ ايرشوأ ءانالا يف ام عيمج برش فحتتإو. ةتعتما

 . فش ج ءانالا يف ام جرختتسمو لعاف مسا فواقلا

 يا ءيش لكف حنيف أجل اج اذا فحاق طم لاقيو
 سيقلا ءرما لوق ةنمو .برشلا ةدش فال ا وب بهذي
 اًدغو فاخخ مويلا كوبل نق 4| ليقو بارشلا ىلع ناكنيح
 قيما تت فاشلاو نا عو تنزع ىلا ىلا
 نافع ةفاشونإو.ءيش نم ةتفحتقا ام لكة فاحت | < فاارجملا

 فيتل ا *قيدصلاركب يباب فورهملاهللا دبع دلإو رماعنب
 ) لصقنايئا)نابف ةيجمج !نمقلفنا امو غامدلا قوف ظعلا

 فوتو فافلا جاين ةنمركتبوا نيعوفح تحلو 2

 اذا ةعصنلا نم ةقلفلا وا حدَتلا اضيا فختل او . ةنّيو
 نمةلانإو .ةللوم .جرسلا نم بكارلار هظللي امو تيلشنا

 مويلا ةنمو لبق .حَدَق فصن هلاك ازلا فخ لثمبشخ
 فل اوا-تاختلاب مرش ميلا يا فاقن 'ادغو فا
 :*«ينفلام يافحالودِق هل امو..برشلا ةدش فاحتلإو

 ع

 عسا فتن بواض نم ىللفاث الفو ةمديلجر لت هاو
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 ههعزنيل هككحدتولإو . ءاَقو ةئتقق ل اكللا ثقفق

 مق لثم ةعفد اطعا اًمْثَف ثقب لاملا نم هل
 ةزطا ّينلاو: ةعمج اَمْنَق ةمثقي لاملا قو .تَعَو مدعو
 بع 3 ثقي مث اني مثفو ميا هيشلا مو ةيققلا ممالاو ا

 + ٌربغا َةماَنَقو اَمْثَف هيثلا قو رجلا طلت امو
 ةفرتجأو هذخا يك فلم طيار ةلصاتسا < يثلا مثتقا

0 

 قل نما لهساو ابل بحنب لجرلا بخ
 آل يسم لكيلا هل ”ةقعشم ةبحتل |و لق

 |* ديدغ يا ثبحاقا "| اتاي لغاف مسا بحاقلا

 |ليكلا لاه باقلا حامصلا ينو. كادصم بالا

 0 ليلو ءادصن بتقلا » ىلانلل لرجل سيرو لبالاد
 فولا ةدئانلاو ز زوجا بحل ا#لاعسا هذخاي يذلإو |

 اهدا ارم لع اب مت 0 تيس ٠ ا ا نيم 00ج

 لوق ه 0 ل بل 2005 فرعا داسقأ :اطملا رب بيكا مثلا «ةربغ ل | ضيا ماو ا
 فرصا نم يوعضفاو !ىفحاعلا ذل . مئأق ن نو

 ًمَفلِإو ٠ اهرعاظنو 0_0 ةيالعلل

 مسإو دض ٌرغلل عوججماو او لابعلاو

 1 نياك ىنعبب يعسأ هيلا < ناطبشل

 6 ١ مونتلا 3 0 هب. ل اقي ٠ ناولالا

 لايعلاو ريخلل

 | .ةعمج ( وأو ) اونَق ةونقي ةريغو لاملا اذق
 ىهو زيركلا وا ليقو .ةريزكلا وا دفتلا لكآ نالفو
 * ةعج ةاثنقا ةريغو لاملا ىئتقا# راغصلا ةآَنفلا

 لكاوه ليقو» سارضالا تحت توص هل ام لكاتقلا
 | تونتلا ب! ءرقو :سبايلا زبخاكامحت ثتوص ةلام

 عاجلا
 ضلا لفغلا قذعو لوما َلَوْفَلا - لوغق

 ايءاظعب ملل نم ةييظعلا ةعضبلاو
 نالفو' ةعبج ( يدأي )يفق هينقي 4 هريخو لاملاّتق

 زيركلاو ادتقلا ١ لكأ

 نم 20 بلا #١  كمسلا نم عون جالا

 ينحر ليطعتمر ىرعتالا اهلذفنمال قيزبالاك فرخ[

 ةريبك يا داحتم "ةقان #+ ةذقلا ةريبك يا د ةدغ ةقانوا مطقلا هذه اههف قلت ر انيدلا وامردل ا ِ فييصلا

 (لخادلا ن نال ةجاخلا -_ علا ابيف ةظوذحم ىل اللا نم

 مال نم شو- ولك هلام اهتم 0
 فزخ نم ةأو دلل اهوليمعتسا اجيرو. ةماعلا || |

 _ حاّضو رظع اه لافي يعل هيل يخت ظ
111 

 هل هوجم يف ىيعلا ديزي نب ةبض بطاخي يبنتملا

 2 ك1 نار هلا دعو انهت. | م
 ) لااعس يل ةيش هب لاقيو ”

 يرحل نع هذخا اح همت 2. مقل مخ

 ود عدي نوم راح

 لعتست ةماغلاو اخ راض احد ةحوش ب 0

 || .ةلضإو ةصا اخو طخ ردالا نم حتا «لعس نعم

 ايما ةدباع نادم 595 ا نيب حا ةيئارعإو

 هيث لكو مركلاو مؤللا نم صلال غلا + هئيبرعلا يف

 0 ”يارعإود هيبلا خمدبل و ميريغو سانلا نم + يناجاو 0

 ذك“ ةوادبلا يف قيرع ل صل اخ حلاو ةحوم هللا نيب

 || تناوم ةيفلا +« احلا جاو دبعو دود رك ف عل

 يبَحلا قوف جيلا + 22 ناو 2 ةيبارعا ل اقي.. هل قل |

 ا
 أ [تيظع وا ةنق هل راتخ ان "دقي رولا دل

 ا عاق دحإو * َدخ ىنعب ريعبلا دا # ةندخ

 ْ لصا هيلا + دلوالو.هل خاال هيسذلا درنلا .دحتلا
 :دغأو داحخ ا نم نيتناملا نيب ام وا مانسلا تلا

 مانا لضا ةعفكإو + ديعاتم ج اّضيا ةّدمتلا

 ةكفب هيفو نمل ريعبلاو مزملا شلال جوت
 لب ِةرَخ ةقانلل لايالو .روُشو رشأ ج ةراختلا مسالاو
 |ةراغا ةرومتلا * هَل فلااقي وا "تراشوب ايا



(1 5 

 13و رايز اراب هبشي ةهكانلا نم سون رثكالا شيرلا متقا زاب لاقي . ةمعنلا نول
 ةدحاولا سوقنلإو رون عل |يرايخلا سانلا هيعسب ام. ”ساوه | -.ةتو دن تلازؤ: نمي :انوتف نئقيا كسلا نتف

 ةنم عون مدنع روجتل | |و ٠ يتفملاب مست ةماعلإو .ةءاّذف | لجرلا تتقا * اتيتق ناك ةناَنق نقي لجرلا نّدقو
 ءابطالا دنعهافقلاو : ةطاسبنا طسبتيالو ةلثم لوطيال | * ةمسج. لحن ديزو : نادرتلا لئق ةرالقو“ نتفق ىعب
 تابنراملاهامقو.كلاذوحنو عرفلإواسوكلاوراينللرسج | ناّمْقلا وا ناَنقلا * ةغل ابم نتاق دوسإو . متقلا نتاقلا

 هتراصعب طعسي ةحيارلا هيركمعطلا رم ءاققلاك ارم لمحي | * تفكلا ةحار ردق ةضيرع ةكمس نقلا * ماتنلا |
 لوزن ةآرفص هدام فنالا نم فذقيف رنصالا ناقريللا لجرلاو ةليوجاو ا ةآرملاو ضيبالا خوبطملا ٌرقلا نّيتقلا
 هادو ٠ لظنحلا ماعنلا هآعقو . اهغارفتساب ناقريلا | دارقلاوةنسالا نم قيقدلاو ترلاو اهنم ليل ذلاريقحلا وأ
 عضوم .ةومتلاو ةاقئملا * ليوطلا دئَواَرَرلا ةيحا | ميت | رارض ني.ضاعثلا لاق.همد ةلقل

 ةلكد كاخ وشن مل اتم عراد ةغلجلا تداجو ايتباتما قت,
 ليقو.اط درنمال ليق.اياطعلا بئاتلا-بشق |١ سنيتق نَح رت اعود

 5 اهدرفم | * كلذك نق 5 ةارمإو .هلرصط ل سا

 رهشل و .اهقاس لبالاو- هرج انني هيثلا تبق ب | ثدتتمو نآقم دومع لاقي بصل دل
 اًنانتقا رجثلا ٌثتقا * ةعبج ىقيتقو انف لاملاو . ةعلق | ىتثمو ىيُقو ىتو امو اوتق مهوتقي كولملا انق

 تابن ُثمَتلا * عانملا ثاكلا * ةعاججلا ةئاَتلا * ةعلتقأ| رعاشلا لوق ةنمو» : ملل ةمدخلا نسحا ( عوام
 + ةعاجلا ةقينتلا * مامنلا ثاّثقلا * ةصنصنلا وهو اببُحإو كوللل وق نيحأ ال ةرازق ريغ نمل ركل فل

 نايبصلا اهي بعلت ةضيرع ةيفخو ةرثكلا ةثنللا | ةنبلا مزال لعتفا نال داش وهو . ةمدختسا كاوتقا ةإوتقا

 لجرلا دنتقا *دتَتلا لكأ اَدْثَف دثقي لجرلا دقق | ىنخيالو ليق اذك ٠ ةبانغإو ءارتشإو ةلمدحاكًاليلق الأ
 ىأ ةنم عون وا هاّنقلا هبشي ثابن دتقلا * دّتَتلا عطق  ةبذاجإو ةباتنإو ةعاتباو ةضرتعإو ”ةربدعاك ينك هلا
 ةدّثق ةدحاولا رايخلا | ةلّكملاربدعإو بانكلارصنخإو رمخلارصنعإو ةعطتقإو
 ؟ينلا رثتقإو . عزجو دّدرت لجرلا رّثقل -رثق 1 *ةميمغ او ةّيللا ةّوتَقلا ** .ئانبتسا لوطي ام كلذريغو
 ثييبلا شامق ةَرْثَْلا < هتببل اًشامق هذخا | نومدخب نيذلا ىا ماَنعما ةّياَْلإو ةوتاتكاو نول
 شامق دراتفلاو درو درتقلإو دْرْقلا- درثق ١لوق ةنمو .كولملا ماّدخ ىلع بلغو . مماعطب سانلا
 مغلا ريثكلا لجرلا دراَتفلإو درتفلإو دَراَقلاو . تيبلا | نم ينخلا دنه نب ريع بطاخي ّلغنلا موئلكنب وريع
 هانغلا درّتقلاو . تببلا شامق ريثكلا وا لافتلاو قارعلا كولم

 دراَتَقلاو ٠ سانلا نم ةرثكلإو مركلا لصا يف سبايلا انيردزتو ةاشولا انب عيطت مده نب ورمع رتيشم ّياب
 يا طي دراشلإو زاهوو صيمتلا لذ ذ | انيوتقم كمال 0 اير اندعوُتو انددبم

 | رينكلا | درفت * ليحرلا دنع ةعتمالا نم لمحت اهتنو واولا سكب نيومْكم وا ىتمو يِوتتَم دحاولا
 تييبلا شامقر يفكروا لااختنل إو | عيجإو دحاولل وهو . عيجلا ةغيص رابدعاب ٍنونم ريغ
 زوبشلا عقلا - 5 0 نم ةيلصا هيف مملاو أ ودب تين دال

 نفيد ادجب ايريردب ل ملا ٌلعتفملا - لعنت ,موقلاو .ةاّمفلا هب رثك انتا ناككلا ادق أفق
 ل ع قف ركذ سو رولا فنيا ىهو اههضو فاقلا 8 هاذدقلا | + مدنع كلذ رثك

 ليسا ١116



 ا 7 ٌرعلا نبإو ريظنلاو دض قيدصلاو لاعتا| ن ٍانملا لوا نوكس يضتني ماغدالا نال حدي 2 اىلتاقن
 ةكيتلا + هب كل اع يل رش تقل ةنإو“: نزفلاو عاجنلاو لوفيؤ ر غدي نق مهو. ةلبق ام 00 ةعاوقو

 [لوتتلا * ءوس لق ةلعق لاقي . عونلا ةّلققلإو . ةرللا | فذحيو ابيف فاقلا ىلا :انلا ةكرح لقتبف: نو اولَتق
 0 لوعت ما قوس ل ل اني . لعتلا ربنكلا| از دقق هو نوكسلا؛اءادتإ :الا عفدل ةيلئبم اهنال ةزمملا

 رعاشلا ٠م يناغلا نمو لئتفم لوالا نم لعافلا مسأو : اهتم
 اأو كلتمر ابيتيعب لوثق "| ٠ملا مضل اًعابتأ فاقلا مهب لّتقَم نولوقي كم لهو

 ||  اهتوبع تالتانلا يناوغلا مابس | نولوقي اسانا نا نورهو ليلخلا يف :دح هيوبيس لاق
 انيددتو واولا غو فاقلار كب ٌلوَقلاَو :لتقو لتق ج | . ةغللا هذه ىلع وهو .نيفلتّرُم نو ديرب نيف در
 زجازلا ل اق.يحرتسملا ئوبعلا ماللا | .نجلا ىا وفعلا ةلخت لوهجلا ىلع لجرلا لتتقإو
 ديلا ةلالا بك كر وتم يفك ينيلعجتالا ١ ةمرلا وذ لاق :لئدتقا الا نيذه يف لاقي الو

 أاَتص تلك فنانا ليعت 9 لعل ليقلا ةنلعتقي نا نلواح ءرما ام اذا

 انا تآعج فوصوملا كفي اذاف ر كد تدربت | ٍلحذالو هضودللا نبي ةنحأإ الب

 ل ٍنالف يب ةليتق تيار و هللا اهعتهلو | * ةؤرم لتقلل ةسفن ضورعو ت امنا لجرلا لتقتسإو

 او ..لاتقلا يف نوذخاي تدذلا. ةلئاقملا + 8 لتاقو بئذلا لزاقو»٠ ةلتقو ل اتق ج لعاف مسالتاقلا

 0 . لئاتم دحإولاو ٠ ةعادملا ليوأت ٍظ كيأتلل | ملا ةيقب سننلا لاتتلا 0 بلكلا
 ملاسي هبحاص داكبال بيصأ اذا يذلا وضعلا 0 قي اهناكاأدا لاككءانا ةلانإز از: قلو
 . لاتتقالا عضوم ام عا لتاقم ج ج غدصلاك | تانلكلا فعل اقوا كضنلا. ىراسزاوب لص لعق لتقل

 أذل لا لا ذل بازلنلا وسو نيبحلا بكيل لتقأإو اذا توللاك دسجلا نم حورلا ةلازاوه لقنلا

 نتنيلا ءرمأ لوق هي .قفعلا ربثعا اذإو. لف لاقي كلذل بليدلا لعفب روثعا

 ا يقشرتل الا كل انيع تفرذ امو (لغلا لوعسأ امبرو .ىهتنأ : ثوم لاقي ةوبحا تإونب

 كفوف راغعا و ركن لتاقلا هدمعت اموه َدْحَعلا لتقلاو . اراجع برضلا ع
 نقاد« مغترا تق مي ميقو امو معي راغلا م ناكأم أّطَخلا لتنلاو- ها يرحياموا خالسل اب ابر
 :دوسالاو لعاف مسا تاقلا#«رتقا ناكو دوسااماتقا ةيقلا | كلذ وغؤنأضعلا برض نم تاذاحلاكنولطقمزبغ

 ْ ديعب يا قاعالا ماقٌّناكمو. هعل !ابمنتاقو متاق دوسأو جار(

 جاجتل ا نب ةبؤر لاق: .اهدإوس عم يحاونلا | لّوطلا يف ةربلا ضرعت لح ٍناكمب يل تضّرعت

 قرتحملا يواخ قاعالا رمتاقو 0 نع لأ )ل اضرعت
 يو دو ماللا هذه تراصَو ةددشم' امال دازف يتق نع دارا

 أ نم ىفنحلا يف كلذ عجار ) ةنغص هذه ناكم برو يا هات لبق ام نب اك ىلوالا ماللا خفف ب بارعالا فرح

 *مالظلإو داؤسلاو دوسالا زابغلا ْماَتقلا + (هاتما باب | ىلا تارخالا.لقتنيو ةبنستلا آي لبق ام رسكيو ثينأخلا

 [ةّمتتلاو . ةرمحو ةربغ وبف ثولو هبرك تابت ةّمثْقلا| غدافيل لعق نع دارادق نوكب نا نكمو .اهدعب ام

 . ملا رافت ميلا + ةببرك ةحيارو رابغلاو داوسلا | ماللا نوكت اذه ىلعو اهدعب ياا ماللا يف نيونتلا نون

 [اولعب ي ذلا متألا * توملا يا معك َضايح ”هدروإو | ج لتافملاو ٌؤدعلا للتئلاو  اهمكح ىلع ةرودكم والا
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 | ىأ رهيظلا ىلع عوقولا ديلا جورداو لاحرلا نمو

 ع كو كليك داود ةرقعيالو رهظلا تب يذلا اممم فيطللا| |
 لاقيو.ةتامإو ةحور قهزاّل انفو ًالثق ةلثني ةلتق | < عجل لبهد يلا لوق ةنمو: .ةرادتسالا نسح كمون |

 يا ةلاتق باصا يا ةلعق ليقو ب هه 3 بع كم اهكَش تصالد يرد

 رد باضافة كونو يدم لاغ كة ظ كرا لاب تلال او
 . امان اًملع ةيلع اًربخ هيثلا لتقو. ٌةداّوفو ةسارو | ردنلاو روختلا يروا خوبادملا نم ناخدلا مهل ابر اننلا | |

 تباث نب ناسح لوف ةنمو : هاب ةجزم كنازتفلا قو | نم ةقمْلاو د طمراتلا + وغأ و قولا معلا ءآوشلاو ظ
 ّيراصنالا بصق وا فدملا ماهسل لضن رشلاو ردد شيعلا|

 لتتم اهعاهف تل تليق امتددرف ىنتلوان ينل أَ |ينف ةغل ا حا! 9 فدملا 00 ري

 ال اهايا يئلؤوانإ ينل ةرمتملا + 1 راتفلا لعفردصمرتَبلإو .ركمملا رقلإو .راتفا جرطألا

 ل يت ١ فرصلا ةريخملا تابف هللا كلتق ءاملاب تح 2 ةربغلاو ةّلا هَرملا * رّدَقلإو ةريغلاو ةروكذملا جيرالا |
 . ةةدهارتك كلذ وقر درا و عض قو عر ىباو .دحاو ةوررلاو ةَرئفلاو حاصل ايفو: عونلا ةَرمفلاوأ

 ناسنالا ليف 0000 .ةنعل ناسنالا هللا لغقو | 230030 ناطيغلل *1ع ةَرْيق وا سيلبا ةينكهرتق أ

 سيقلا غرم لاق 0 9 ةكاأم ةفرصنم ريغ كلذ لكيف ةّرتقو ٠ يابرعسلا لا ةقنيلا أ

 اتذلا فيصلا يف هرملا قع | همام اعوهو ياا سومان ةرتقلاو ٠ . نلوم ةفرعم اهنالأ[

 نم عون توننتلا # اهم هع كب ذاحتالا كقنق

 ٠ || ةخاو .نولقيلا همست ةماعلإو . ديصلا نع ةيفرتتسيل تيل اك 0
 كو ل .رق ج ىصحا وارعبلا نم ةينكاضيا ةرتقلاو ا

 ٌةَرنكأ ام ناسنالا لقق | قدزرفلا لاق .رّكق ج ةربَغعلا

  1قطن دتف سيفلا هرما لبق لب خيادملا ضعب لاق ةعبتي كلما هادرب جوتم

 اًرينك لتق يل موقلا لّدق * لّرتي نا لبق نآرقلاب| ارّتتلاو تايارلا ةقوف ىرت جوم
 اًمَطق ةعطق يا لبحلا عطق لاقي اكةرثكلل دوش مهم | رْيتتلا * ليختلاو ةقننلا يف هل ايع ىلع ىيضملاروتتقلا
 اهياقو فلال هآقبابال اتيقوأل اتقو ةاناقم ةلتاقو .ةريثك رتقألا * عوردلا ريماسم سوؤرو ةلوا وا بيشلا
 رخالا اهدحا لبق يا ةّم ةغل يثو البق امرسكل 2, | ةقمرلاو رتقر دصمر يتتنلاو .رتفلا نولب ناك أمور ودل
 هللا ةلتاق لاقيو . ٌءاداعو ةنعل هللا ةلتاقو . ةبراحو | ةأرمإو .رتافلا حورسلإو ل احرلا نمرتنملاو ٠ شيعلا نم

 دارملا ناف نطابلا ءانعم فل اخي ةرهاظو . هرعشا ام | ةحئارلا عطاسلا نح دملا رّتتماو . دوعل اب ةرخيتم يا ةرتقم
 هرمي اًملبم غلب ةناكنكلو . لقلاب هيلع ةاعدلا ال ةحدم | ل ام ةدرّتق هيلع * ةطقإو ةنبل راك لجرلا درت

 ةضّرع ةلتقإو . كلذ ببسب هدساحويلءوعديو دست نا | ىذ يا درُفمو دراتفو درتق وه * ريثك لام يا
 ابيشم يف ةارهلاو ءاط ىنأت يجامل لجرلا لّئقو . لعقللا ةئلذملا هائل اب باوضلاو ا .ريثك ل ام ظ

 ضافلا لاق تركو ثينعو تيقن +ةلتاق ةعتاقم ةعتاق# لذ 5-0-0

 يندلتق ام اذا ىتح يل تاّتتت رمحا دود عتنلإو. ريع يغراغ يف لحل ةيلخ عتنلا
 منول لب انما كك ضيا ةمَتقلإو .ةصرأالا وهو اةستت ةنخارلا ب 0

 موقثلا لمتقإو .اوبراحتو اًضعب ممضعب لعق موقلا لئافنو | عنف ج اعتق يثو .لذا يا ةنم عنقاوه * ليلذلا|
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 هوا١بتنلا نم كلذل آل اعئسا رثكا وهو . فاكآلا

 6 -- و 0 ىلع ريغص فاك

 ميت ينل لبا يول * يصالا نع

 ءيثلا ىنعباهنال اهب ةقحاللا ثينأتلا اتياءاطاب تءاج

 ١ عيل او: كليف انك" ةيوكرلاو ةبولكلاكب تقي م

 قيضلا اهلل
 9 ا

 * ليوأتلاو راذنعالا ىلا
 عاملا 5ايام نود 0 ةبيتق م

 : ربتاَب سيلف مهم فقتي
 فاش ا يب لتقو دبا

 320 ا 1 26 ضب مف هيلا ةبسنلإو

 و 0 اع َّئ يا 0 اك

 كا ا معيل 2 ةعا نالف ىلإو

 0 5 ني ربعبلا

 مكانك ٌاليلق : ةعقجو 1 فو

 اي ”و ابعنج هي وأفالإو . اعف ىنعمب ايتن فيداحالا

 تلا «ٌثابن تاََقلا + ةلصأتسا اًناتغقا <يغلا ٌتتق

 لوب "مش يار
 للق < 5 فر او
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 ةقأو
 يحاول ةسنار ذا كيسا لكذكلاو وعم

 نم هب نوزاتقي ع ةيدايلا لها دقفو رطخ ماع ناك

 نرد هيف ام ىلع هب |وازاجإو ونعلم رونو رو نبل

 .ةميفل |ىيتقلا*ال ما ا وسن وملعب ال ثيح نم سانلا

 كَ * تاَّنَتلا توبتلا *« تنم يا يتق 0

 . ةبيط ناهداب طلح وا نيحايرلا هيف تفُط يا تيم

 هبف بوذكم يا توتقم لوقو |
 نكا قد اهخولظبا تكتش 2 ل

 0 لبالا فلعف ةقرحاف ةعطق داتقلا دّبق * داتنلا

 لثملا يفو. ظعالا وهو ربال اك كوش هل باص رحت انقل

 ةنم لبسا داتقلا طرخ نا يا داتنلا طرخ هنود نم

 لوق نمو داتفلا طرتك ةميظع ةقشمبالا لاتي ال ةناوا|

 كمان

 ' ناسا ذي اذام لعمار نا 4015 | ى
 ارد كعب الع .ءالظلا ةيللا ف داتنلا ظرخ ةنودو|

 أ ةجاح الف ا هاتلا ابزيلتف لوعنملا ىنعبع ابنال كلذ د

 | اهني "ةمنلانيكصت ةبتتلا *

 | اذاف . محدالا ةنبني ال رب حتما ٌرعزالا لاقو

 | ثيداحا عيستي يذلاو ا ماّمنلا تالا * ةنوشخملا

 رك

 اًاّسج نا هغلب دق تاكو بياكل ناك لبالا مارك | ب
 اهيا اهراج ةقان بيكو يلا نسوا هتلاخخل لاق

 غلب الف كراج ةقان نم ظعا لج انغ نقيل ةارملا
 لاقف ناللغا ةربج لغتي نأ دورإ هناا قلع اًبيلك ةلوق | ن

 ”ةخافن ةترع يذلا وبف رغصالا داتتلا امأو ل كلذللا

 وا مسأ ةلئاتق * ةداتق ةلحاولا .رشعلا هاك

 ىيتشت ىداتق لبا * ةدئاتف ةينث لكوا اهنيعب ربنع
 * داعتلا قرت ةيداتق لبا * داعتلا لكا نم اموطب

 دوتقو داتتا ج هتاودا عيج وا لحرلا بشخ دتتلا
 او هذكت دخارلا ل>زلا بتم دوتتلا ليقو: دتقأو
 نم اهنوطب يكعشت ةدتق لبا * هل دحإر ال نييرصبلا

 داتتلا لكلا

 يف مهلع قيض نرسل اًرُيَمراقيورتقي هل اعل عرتق

 تعطسوُهراَتق عفترا ملل ارّقو.زآقإو روتقورتاقومف ةقفنلا
 اطل لعج عردلإو . ضعب ىلا ةذعب "مخ ةيثلإو هنتر

 0 اًروتقو اراق نيرمالا نإبو . ةمزال رمالاو .اًروتق

 ةار تعطس"“ رخو ملل او روخ غل ارتقو :نيخو رّدق

 0 مهلعقيض ول ايع ىلعو .راتنلا ٌصهلجرلا رق

 دجابمل هل عضودسالل دايصلاو . ةئحتار تعطس 0

 عد اعل لبالا رابواب هل نخد شحوللو . هراتق

 ىندا ةريغو عانملاو . رقرتق ىلع ءرص انالفو . دئاصلا

 هلايع ىلع رتقإو. براق هيب ّاقو ٠ ضعب ىلا ةضعب
 | لجرااو.ةمزل ؟يشلإو .رتتسا ةرقلا يف داّيصلاو . رق ىنعمب

 ظ ةدسالا تيا لاق .رقتفإو هلام لق

 يصح او ناروزملا هللا ادجم 1

 ارتقإو ىَرثأ نيب نم ةصبق 3

 .رغتفا نم نيبو هلام رثك يأ ىرثا نم نيب نم ديرب *
 ينبح لجنلا رآقنو ةوعلأب تر ةآرملا ترتقاو

 ْ لواح انالفو .رطنت لدم هل ايم لاتتلو» .شفنتوا

 ا [لعاف مسار :اقلا * اولناخت موقلارئاقثو يت ةنعو .ةلبخ



 وب

 ٍشثو دانك اب ل نا نال قابطلا نم 0 يو

 م رع جات بع سار ىلع

 ةنيبي لذ ديق رح لجر قو ا

 || ايكتاددحملا عي نإب 0 :رغ هيف ة:ذاضالا ناف

 ةعبس لب اقم 4. 3 نال ماقملا انه يف تدب غلبا وهو ىنخيال ١

 كم عاتجا عمي ِه 70 ديع 0 ةعبسلأ

 68-2 ا

 آل 3 درب 9 ْ
 اهريغو بهاذملا نم لوبغملاو : عقرملا بولا لوبقملاو |

 انحات اياضق هوو هّسيتيلا رثعلا تامدقملا نم” مسق

 تازجمملا نم ّيوامم رمال اما بإوصلا هيف دقتعي نم

 د د نيابزاو ءايلوالاز ءانالاك تاياكلا ْ

 دزلاو رلعلا لع اك نيدو ٍلةع ديزج هفاصتال
 هل مسا شلبقلا + لبق

 هزار يا هي ديب ةنبق لوقت ,ةماعلا و قامقلاب هيرو ةىقلا

 ىاّودعلا نم مزبعا لجرلا نبقإو» اري دقن ةاقن هيفرعبل
 كك | ام تت القل َنآبقاو» 1 ودعلا يف عرسأ

 أ بكغم ةليقنلا ةايغالا ابب|نزوتاةلاو ساظشنلا نايل
 ةلمعو ةناّيفلا ةتفرحو ينبع ةيحئاضرل انا

 . حلاصملا يف هيلع ديَتحملا نيمالا اضيا ناّبقلاو٠ ةنوُبقلا

 5 عارسالا ةنيقلا * بم بن ق ينرحَذ نابق راحو

 سفنلا ضيقنملا
 نطبلا ميظعلا رجل |

 ةانبلاو .وعباصاب ةعمج ( واو ) اىُبَق ةوبقي هابق
 فرح إو .ةسّوق ابق يشلإو . ءانج نارنعزلاوبةعفر
 .هابق ةنم لعج بوذلإو . ”هابع ةيبقل عانملا يق + ةض
 ءمابق لوقت ةماعلإو : زرما يف هيلع ادع ٍنالف ىلعو

 موق يف اكاَنلا آلا تلدباف بّيقن ةلصا |

 . ةسبل با ةآبقلا ٌنالف ئقلو -ضضنن يا|
 حاتملا ىبتقإو ىفختسا هآبفنا الف انع ىبقنإو . هافق نما

 نيدلول |١ دنع ا وهو هيلع قطنيتي و صييقلا .لوعنم ماي ةحاوذت راهج نمد

 بلطا) نيسوق رادقم يا نيسوق باقو نيسوق ذاق ا القل ا 0 دعب

 لفل ةماعلا 5 ثان ردصم يتلا د تان ملك | نينكملاو نيت دح تالا دو موالح |

 | نبق * ضرالا يف بهذ اتوبق نيقي لجرلا نبق
 نم ةيفلا + نيتفشلا :نيبام مامفنا ةَويقلاَو.ليطتسملا | ه

 | نيبتملا + عيرسلاو وروما يف شفكيملا قيقا * اوحا

 ادا عدس نوير وكت ىلا كقول روع احلنتالا

 بَتلاو بانقا ج تاصتالا يتف ةاعنالا اماو. اناوحا نب

 .ةيقل اك راص اييقث هىثلا ىفلو .اليلق ةعفر يا ضرالا

 هانا انالفو

 تروجيفملا ةيئاق نيو .منلا هامانلا + مابع ةعتا|
 + عيت ةورتصملا طلت 2000 رما «ريخما تيرشلا
 قوش قبلي 1 بايغلا قوف سنبل و ةابقلا

 3-5 , لاقي عكا هآبقلإو“ ةيبقا جزابتقلاب ليف

 نم فو. ةاشلا ن .٠ ةيقلا ايلا * بو ى يف باقلا

 برقي عضوم 20 6 فيثك خخ يا ابق دينا

 دكا اي ع بونكلا ةهنج نم ةئيدملا

 يناثلا ٍلعو فرصلا نم عني للا لكنا

 لطم عدل 1 الل( دس سب هدوم

 رنغصلا وبقلا نسما ديعاو ةرابإ م 3 ةَفأ َج

 مسا ٌؤبتملا + ةفوذحناو لولا نع ضوع#انلاو . ةبقلا ةاشلا

 . ةموهخم يأ ةَّم ةويقم 07 لياخلا لاق. لوعفم

 ءريغو اَكنالاهؤم مخي دينك

 انيس لاقي .رادفللا يبق لا * ةزافمل ةيايتلا - يبق ىف

 نيسوق.باقو قيسوق ةابق لاقي اكن يسوق يَ يف ٠

 ) اعمال يا ( باتقالا ةبعطا 5 5 بيق

 حاصتل | يفو .بستقلا هيلع دش ريعبلا بفقا# ةيوشملا

 اهيظل اني اديز بتقإو . لعتنا باب نم ٌريعبلا بتتقا

 يا تيعبلا, يف هيلع تتقن الؤا قفرا ل اقيو :ةيلع
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 ل11 لااا داكالا قاتلا نير اظضليلمو ععيانملا

 ضو ةنمرادتسا اما يا نطبلا نم ىوحتاامبننلا ةديبع

 اة



 ةوذلا هل لاقيو.. دعب هل لمت ل ةذصب ءيش فاصنا

 نم. عون .لع تيمجتلا دنع ىقلطيو. دادعتسالاو

 ١ .كلذريغو وفعلا لبقث نا ضيا لوبقلاو ٠ لاصتالا
 .لكعتسي ل ف| هلعف.َتيمأ دقو ردضللل يس[ اوهو
 9 د 0 0 نسل لولا كا 0

 دق 5 0 ينعي 00 39 ليدل اعبما بلاط يبا

 تنب ةارهزلا ةيطاف امما نال نيفرطلا نم فرشلا اعمج

 ١: | دحر نايف مامالاب اهابإو :ةلل وجبل ابنت كتاكو يلا
 ددع دلوا| ذخات يتثا ةارملا لولا * هنيدرصانو ٌنلا

 .ةءادجلاو جورلاو نماضلاو فيرعلاو لوفكلو ةدالولا
 نم نونوكي دقو + تش ماوقا ن + ادعاضق ةثلثلا ن

 .لبث جددحإ ربايبإ منبع

 اساعد حيل طخ ىلا از ايقابا رعايا نا كلو
 سافلا ف خدفلا زوذو ( ةتيصعمزيبدلاو ) برلا ةعاطو

 مامالاملا قعنلا نخ نسازر نوكي نإو ( ةئبيقترب دلاو)

 اليفأ أم واعرض ىلا امض سار هايم
 ( ةنع هيب 5 امرتيادلاو:)اردصلا لع لفل تاز

 | لوالا لئلا وهوا ( ةزهاظ ريبدلاو اولا ىلع

 ريبدلإو ) نذالا لفساوأ ٠ (ربخالا لتنلا -*

 ٌااَيبق فرعي اموا٠(ناتكلاريبدلاو ) نطنلاوا (اهالعا

 ىتا ةربادملا نم ةلباقملا ةاشلا فرعي ام يا ريبذ نم

 هيلع لبقي نم فرعي ام

 'نمآلابق للفرح امزقلل 000 تك [ريجلا كبد

 | ليبق نمو. ٠ ةلباقمو اًناع يا ًآليبق ةقيارو ٠ رابد

 | ىلع ةلالدلل لبق ريغصل ليبقو وتهج عايد

 ل لك ٌنالف هاج: لاقي :قباسلا نامزلا برق

 نيازلا لايق ةدحاوب هكا ©: ليلق نري هلبق يا
 لئابق ةيمو . ضعي ترم .اهشعب بوعشملا عطل
 جا ار) د>إو هسا ةأنبا و,ةليبق ابنم ةدحاولا برعلا

 مك ماهل | ريس اضن ةليبقلاو ( نيشلا باب يف بعشلا

 فرءيام و ١ ةنعربدي تر

 4 نبأ ةدنع نوماني مورلا كلم مل نا 9 |

 ىخَنرثناا يف دك ّكلذو .بميترالا ىلع هلباقي ام قي | 5

 ؛هالبق نئالإو !للتَتلا وذ لبقالا *ريبلا !نشار لع
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 لبق
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 || ةيمؤ.» لبث ج وانا فرط ىلا رظني ناك لبقا لجرو
 كلل سو ةنلا نرح ةلودل| فيس بطاخب يبن 0

 ةندطا خلا ف مور ورا

 ةظرغو انما لسزلا كبدل.غانت

 ال لدرل تير نانخإو
 ةءاخ داجلا ّى 0 ارا

 ال ا حفلا

 0 يذلا لولا فيس ةدمل يدرب

 اج انج مج در جترست د نا ىلا فقوني آلو ةيراغ برحلا
 ةَّدِع نمرظنلا ةدراش يا نيعالا 1 ينو اكدت

 كنا ف نلاقي قرنا لايقتسالاو اهظاشنو اهماحتتاا

 رمل |و نسل | ةلباقم نيمجتلا ددعوهو . يق الا نامزلل 4
 .راب دالاةلباقيو ا هيك مدتعل ابقالاو |
 . لوعفملا مسا كسلا ءامكحلا دنع لياقنلاو
 هيي قلق ..ىل كايد لقال, تامرلاب يقر
 . ل ايعتسالا غر بشالا وهو ٠ لءافلا مسا ةغيصب اًضيا

 نم بسلا مكي لم لجرو: لوعنم خا ليلو
 ١ .ةعلحق اهنذأ نم تعط يا ةلياتم ةاشو. هيوبا لبق

 يف رخأ 5 ا مدق نم أعم تكربو ثبت

 0 الدلو ركع .ودو.ةاشلا تآيوقا ل اقيوت ةرب يما

 اممم ملا هزكك بس .اةيكزكلإ .قركزرم نيج 2
 || نع ةرابع نييساخجلا دنعو .جورإلا كلف:فصن.ردقب
 ١ يلدا لم لخ)ر | لكا في ةكرشلا نسانجالا طاق

 |. ةلبانملا 24ش لدفن كلذوم 6 كاملا ىلإ

 م تاقفاوتملا جواعب ع دعب ا 0ك ١ عيدبلا لها اهدتتو

 رعشلا يفو . ثثابنملا مهيلع مّرحيو تابيطلا مل لي
 للا نيدلا فص مشل ١ لوفك

 تآز نا باغلا دوساب ىدضخم سيلا عم

 تحن نأ هيلا فالك ىننع كة 8



 لوااقلا »+ ةهات يا مفلاب ةنلابق عنتلجو... ةعاتص

 يو : دعب ضيقفن ل .ثدصم لبتلا طاناسلا||

 َىنيو هيلا فاضملا فّدحت ملام ُببرعم نامز فرظأ

 |لوق هيلعو ٠ 'مخلا ىلع قيبيف هظنل نود طقف انعم |

 زعاشلا

 ابلبف نك كالا بحاح اع
 لبق نم لح نكيار سك ا

 رخال لوتكت ست مل اذأ بوس ومو | الا 07
 البق تنكو بارشلا ل غاسف

 لالزلا هاملاب ٌنصغا داكأ
 هافعمو ةظفل يونو هيلا فاضملا ف ذح اذا ةنودمريغوأ ا

 0 فاضل لكم -ذ روكذلل اك: روكي دفيع نإ

 0 زجارلا لوق حا

 مدعي لوق لك َدعبو لبق
 محنلا باهو ٌرِلا هلالا ديح

 قوفو دعب ىرجن اذه يرجتو ٠ لوق لك لبق يأ

 نةؤاىزتغوب لباني ةيعاص الو سا راشلا نا ||

 ج هجرف ناسنالا نمو. ةلوا نامزا نيو .ةهفس لبجلا ظ
 ئا البق ةتيارو» هدصقانضق يالي لدن ل 31
 يا لبق هب يل ام لاقي .ةقاطلا لّيقلاو. ةلباقمو انايع
 ٌّيريرلا لوق ةنمو .ةلباقملاو ةمواقملا ةتقيقحو . ةقاط

 لبق يلو .ةردق الو كلذ ىلع يل ةقاطال يا نينتّرض

 ( نرم يل لاسر ليف نم يفانإو.ةددعيا نيد نالف
 |أكيلكا الو :ليق هناك يي ةعبارو كو

 رقع كاوا افتتا امديف يلالف يف نسر كال
 اليم ياكويت مضب البق هنا ارو . مايالا نم .هدُهاشتا اهم

 كلبقتسي ضرالا نم رْشَتو ردصم لّبَقلاو . نيتمضب

 ةنم نسحا وا وحلا لثم وا فنالا ىلع داوسلا لابقا

 اءاهيسو لضؤلسلب انرقأ

 . |١ ام كلذ ومنو اطواح لبق نموا كلذ لبق نم ياأ
 ىلعي لل نك جاعلا نم ليش وأ هي نخل زروال ا

 |ةرشاعمو نيتّرح حاكنب يل لبق ال ةيطساولا ةماقملا يف

 ةجحاو لك 0 ,لبج وا رةيكأ لكس ار وا
 يملا يفو يل او دلولا جارخاب ةلافلا فطلو ةححتاولا|

 لبق

 ىلع اهابقا وا ىرخالا ىلع نينقدحلا ىدح ١لابقا وأ

 لابفا و١١ بجابملا لوا رجلا لغاوا تننالا:نظرعأ : . ا

 نا اضيا لبقلاو .اهتبحاص ىلع نينيعلا نم 57 رظن

 لقي نآو اهسوؤرب ىلع ثم ص 5 21| لبالا برشن
0 25 0 

 ءيش لكوا انلا لبق لالطلا ىري نإو هل ٌدعتسي

 نم برضو 7 عمج ضيا وهو“ 8 ىَرب ام لو

 .ةلباقمو اتايع يا البق ةتيارو .٠ لخلا لعوأةأرار دص يف

 هانم انة اا لبق عدا سا ردح فر كلك ألو
 ةاشو . لبقالا كتوم هلْبلا + اهلبقتشت رشع كاوا |
 برضو ةملا هليل امج لابا زرق لبقا ىلع
 ةلبق ةنمو . ةهجنإو عودلا ةليخلاو . هب ذَحَّوي زرخلا ن
 لكو ةبعكلا اضيا ةلبفلإو : اهون ّلصي يتلا ةيججل علا

 هلق ةلبقلأ نسيت ةماعلإو ءيش م 7-0 ام

 داما هدرا كحد هناك لايزال كوم ا

 هذخت امو ةمشللا ةَلبْلاو .ةلباقتم يا ةليق كتوبي اولعجإو | ضيقن لبلاو لبملاَو نه نعاظقو مانقو اطيل كلك
 لعجتل يا هبحاص ىلع ناسنالا هجو هب ليقتل ةرحاسلا

 .لّبق جذل افدكلاو ًالبقم ةاشلا نذاب ”مسوول ًالوبق ةدنع

 ”مضلا|ب 0 بإوصلا ليتو .راشكإو ةحأتلا هلبتلاو

 .ةكيفلا ىلا ةيسن يلا *«لبق جرتابن مسانابلا ديدشتو
 ةارلبإو تادضم' لولا + ةلباعس ل انأيغاا 36 هكيازو

 لباقت اهنال ابصلا ميرو ةدالولا دنع دلولا ذخات يتلا
 .ايلبتل سفنلا نال وا ةبعكلا باب لبان امالوا روبدلا |

 نم ىضرب رعشي رظنل نع ةرابع ةآهتنلا دنع لوبنلاو
 تعب عئابلا لوقك باجيالا ةلباقيو . دقعلا هل ردص

 قانلاو فاجالا والاف :"تيرتشا ةحراشلا لوقو

 ناكما ىلع لوا ىلطي نيملكتملو ءامكحلا دنعو . لوبغلا
 ىلع اًمَدقم فوصوملا دوجو ناك ةآوس رماب فاصتالا
 .ٌئاذلا ناكمالا ةلصاحو .ال ما نامزلا يف ةفصلا دوجو

 واكمل ل ةزابك وهو :يدادجللا لاشتالا لكان
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 لبق لبق

 [[ضيقن هيلع كد 6 .تلبقا دق تال ناكنم 6
 |ىللعو ٠ رةقاح دعب لفع لجرلاو اولا ةنعربدأ ئيعلا : قبقو٠ ا قبلا - بق

 1 هيف ذخإو هيغلا يرع ريغ اهالكو . ىلعالا اههنج

 وحن هجونإو كدصق دصتا يا كلب لبقأ ملا ظولاد# ردهو تّدحص لجل ]و دسألا] ب

 0 للا يا حنو عرزلا لبقا لوقث 4 9 اغلإو | دلجما مفترا يا هوحنو قرحلا بقبق لونن ةماعلاو .ق 9
 ||ويف اوراعتسا .دتعب ةيزتلا البقت ليعلا لماعلا لقنو | لجرلاو لباقلا ماعلإو مالكلا ريثكلا بقال «طتتو ةنع

 ةروس يف ةنمو ٠ 59 وهو لع ردصا 1 ردصم كلن كنا لاقي. ليغ ماعلا ذدعل ىذلا ماعلل 0 تاجا

 سايفلا ناف.اليتبت ديلا لتبتو كبر مسا ركذاو لمزملا| باذكلا باقبتلا# تبن ا

 | ةرؤبلا لض|رف ةب ان. ةنع لدع .كلو التبت لوقي نا هاذحلإو هلا ريثكلا عساولا وأ جرفل او رادطا لمجنإو

 أ ءاعدلا هللا لّبقنو . هذخا «يثشلا لّبقنو .ةلاّبتلا | مسالإو | مالكلا ريثكلإو بايثلا اهب 00 57 2 هي

 ْ .ةقنأت لا ةرما لبتقإو .اهجارت نالجرلا لباف'و .ةباجتسا | . نطبلا بقيقلا * لكلا باينا توصو راذجلاوا

 ْ ليقتست امك دج و فات ةلعج ةلبقتسإو ٠ اهادترا ةيطخمإو باينا توصو ر دصم ةيقبقلا + يرخ ”ف دحبقبفلاو

 اي داولا| ةيشاملاو : ةهجلو ةوتلاو ةزيدتسا ٌدضو ةلبقلا | لعاف مما :بقبتللا < نيرفلا فوجت توضو.لمألا
 اك لالتناحل ابقإو ال البقأ ةنيع اقع تابقا| بقابغل اكمداقلا ماعلا دعب يذلا ماعلل ”مسإو دسالاو

 نمولدلا 0-5 يذلاو لعءاف مسا لياقلا # لبق اهب | تلبقو ٠ نمضووب لفك ةلابق لوقيو لقي هب لبق

 || يربرحلا لوق ةنمو .رضاخما ماعلا دعب ماعلل سإو يقاسلا | ءيشلا لعرالفو . تيه ًالوبقوًالوبقو البق ل.ل وبقلا
 | ةيبرغملا هتماقم يف يرفع هلعللا لطف ؤرم هيف ذخإو ةمزل البق

 لباق ىلا اي الف لي وج تيوخام | ذا 0006 ٍقلح فرح دوجو مدعل كيو دا تاب

 ذخات ينل ةارملاو ةمدافلا ةليللاو لياقلا كّنَوم ةلباتلا  ماعلإو ةليللإو نات دع كلا فقل ىلع ( محل
 ل اقي.ةلئاوا مالا لب]وقو ٠ لباوق ج ةدالولا دنع دلولا | .ةتلبقتسا ًالوبق يداولا ةيشاملاو .ةلباق تراض رهشلاو

 ١ + هناثدحو هلئاوا نم يا هلبإوق نم رمالا تدك .ةقدص لوتلإو .هذخا آلوبقو ًالوبق ةليقي <يث ١١ لبقو

 أ[.لوبقلاو لاعننالل عم هيثلا اهب نوكي هل احةيليافلا | ك تناك ةلابق ةراإو ٠ يقاسلا نم: اهذخاَولدلا ٌلبانلإو

 ظ * ماعطلا لوانتا سننلا ةلاتسا يف ءاّبطالا دعو . اههيجو ىلع نيلبقم اهانرق راص البق ةاغلإو 6

 يتلو طسولا عيصالا نيب ءامز 11 13 لابقلا نالت لكلا لبقو» نمضو هب لفك ةلابق ءيشل
 ةاشلا فرعي ام يا راير» ندآل ابق فرعي امو .اهيلت | ةمشإ ًاليبفل ةلّبق * لبق هنيعب 0 :

 || نر هيلع لقي نم فرعي امواةربادملا نم ةلباقملا| ةلعجنرذان وهو ًالبقن ليعلا لماعلاو. ةلكبثلا مسالاو
 !هلبا بسن نكرم هما انلن فرعي ام وان ةنع نبدي | . ةهجإو, ةلباقم ةلياقو...ةلابقلا, مسالإو: دقعب ةمزتلي
 | سو ٌيدصم ةّلاَبقلا * ةثيبخ ةيح لايق ىريصقو | نال ابق اه لعج لعنلإو . ةضراع باتكلاب باتكلإو

 نيدو ربع نم ناسنالا ةيزتلي ام لمعلا لّبقث نم| لعج لعنلا لبقإو .ةدقعلا ىلا كارشلا ةباؤذ ىنثوا
 ءيشب .لبقت نم لك يرشخزلا لاقو.كلذ ريغوأ ىنث لعنلا لباقوا .ًالابق اط لعج وا نتيلابق اه
 يذلا باتكللف اكملذاب هيلع 2 ا اهليقو ٠ ةدقعلا ىلا كارشلا ةباؤذ

 ,| ىنعمي رهشلاو رماعلإو ةليللا تلبقإو .الابق اه لعج

 اج زل



 عابلا «سارلا ميظعلا لجرلا ةءابقلا + مخ يآ ع ام ضيا طلو تاي سو وهو فاطاقلا|
 ع ةحودنلل هاا دي دش ةعيذلا 2# نابحا ريتا 7# ل هينا ديا اي ةماعلا ١-5 طتقلاو|

 ةرخغ ريزنفملا نم ةعيبقلا * ةعبتت لفن الو ةقربلاك | فثثالإو .اهيلي امو رصم يف ىراصنلا نم ”موق طيقلا|

 يق يف لحد االسم كاملا ورقم عْبتلا * وقنا ءاباينو رصم لها طْبقلا سوماقلا قو: .طابقا ج يطبق 1
 :وافلاك ريغ نمو ١ سنربلا عبن ةكبوذلا نم سارلا | قاقر ضيب باين يو: ةيطبفلا بايثلا بست د مالو

 نر. ةنيتلا + هرم ةنيودو ذذننلا علا ٠ اهوخو ةبسنلا سايق فالخ ىلع 3 .رصمب جنت. ناتك نه
 قذف صب ةميشلاو ٠ ةعبنتلا ظاوصلا وا ةِقاَطغرهزلا | --يبنملا بطلا يلا لوق ةنقو. طابق جرم فق
 ةرخ دنع راك زوفطنلا علقم عقب 1 يعل دال جنا كزاظ ا مدنعو لانو لالاسالو لطلور

 . لخد يا ابيف عبفنا ربت ير ول عزف اذاف ناذرج ١١ نم دحإولا ّيِادبفلاو . كيلا فيذختب اًنضيا يطابقلا لاقنو
 نبا ايؤغم ريا رم هيغل ةعلأم ةنبف هز هاو| - ةلؤذرب فاست لإ ةنمو .طابقالا ناسلو طبقلا

 فرط ىلع ام. فيسلا نم ةيرقلا * ىجحا اي يا ةعبق | طبرلا نم ٍدبعلا ةديعب ةنوذرب سابحالا بحتاضل
 ىلا هفنأ ةرخن ري زنفملا نمو . ديدح وا ,ةضف نم هضبقم | طعم اي كناحبس لوقل :ظبرم ىلع بم كوالا

 ةءاطو.كنينلا ةعيق عالج عاب جرم ؟ةعيبلاوه | يطبقلاو بتكت اهناك - تشم ام اذا ثفلخ ىلا يشع

 ةَبيود ةديوَملا * نباجرلا رمحا | لايقلا نم نوبتكي مهال ظابقالا ناسلب تنتكت اهناكيا

 ا ٌ جس اك

 ةنتيع اة ةييي+

 ليها ىَرعب بلا + ىلقحلا ميظعلا رّتعبقلا ْ ل

 [مطملاوزجنا 7 بادو لوزجلا ليصنلاو ا ضي امكان ةرطبنلا 5 رطبق

 ىقنالل لوقل كلنال ف ثينأنلل افلم تالالاو» ديدشلا نك ج يف ةسار لذدا 52 حبشي ذننتلا عبق

 .رخآ ثينات ةقهلب ل ثيزأتلل فلالا تناكولف ةارثعبق | فل 0 هج ىف ةئار الك دااوضلبفأف لكل
 تودي مهال ةغل ايلا اهي نوديرب روثكتلل ي افإو | انيق يزاكلاو /:ايط_ كلهن لازما قر لا
 ) اهيوعص# يس اذاف. ىنحملا يف دايز ظفللا يف ةدايزلا | هيف قث:ةدازملا ثرالفو.نيبنا ابق لطيور اهاقوأ
 0 الخ كليأملاىلااةبعر هيكفلل ترشي | بره لل ناز اردو وابل زل قلل

 مما يفااهدجو ولو أل فلام ة ذه نال ةفرصنم اهاف | تيقو ميلاب اهَمَك ليق اهجراخ ىلا اهسسار تلق اذاف
 201 اهيرصم قوبقو كيرالا وسم: نس اكاد ضرتملا | لصاو#كودا ل ينلاوا!حاط القوا« طرا را
 ةيئافملا قهرا اذهخؤوأ ما ةارثعبق هيف لاقيف | “ هوو ءيثلا عبق لوقن تارا ةساز ًاطأط عيكرلا ف

 يعابرلا ىلا هدرب تعاَبَق ج ثينأتلا فنلا نيبو اهنيب | هيف لخد وركو يف رئاطلا عبقنا * ب اًتضتلم ناكأع

 سايقلا ىلع *ةنم برشف هي يف ةتبرخ لخدا ةاقسلا لجرلا عبتقإو
 رخضلاو سنلا نم مدقلا مظعلارصقلا, ىلا | مسا ةعباتلا * ىمحا اي. يل ةلاّمعش ةعباق نبااي لاقي
 اًضيا ةافعبفلاو . مب ىثالاو :ل امجلا نم نسارغلا ةقوبسم تبقب يا عياوق ليو .عياوق جشم كثتويلل لغاف
 ةأرملا لت ةعسإولا ةأرملاو قدحالا لجرلا عابقلا + ىباسلا فلخ

 رمتلا نم ءيدرلا روُرعبتلا لاو هللا دبع نب ثرحا بنلو مح لابكتو. ذفنقلاو
 قفابكملا نشدتس رة كارول | مهل 0 ْ
 أى ثفيعض ٌّيشمو ١ نيبعكلا نيب ام دعابت وا ىرخالا اذه مل ايكم ن نا لاقف مرماد ىلوت نيح ملل ل ابك ونا ١
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 *كعباصا فارطاب ةتلوانت ام و ىمحماو عومجلاب بارتلا

 ةيخض يا سارلا صبقاوه لاقي ٠ صبتلا وذ صبفألا
 رنا اف 23 تاذاصبف ةماهو“ ةكرنم
 .بتعلا عضوم ىلع عقيف كيم دقر دصب ارتلا ودعت يثميأ

 نمو .ةيلحلا يف لبخلا يدب نيب ذي لبحما صبا
 لبحو . ةاوتسالا بل اق ىلع يا صيفا ىلع ةتذخا مرق
 تيم ريغ يا صبفتم

 . ةلوانتو ةذخا كَ ةضبقي مدبب يلا ضب

 ةنع ديو . ةعباصا هيلع مضو ةكسما هديب هيثلا ىلعو
 ىلاعت هللإو .ةلزعر مالا نع اًنالفو . مكاسما نع عنتما
 ضيف ةناكتام لوهجملا ىلع ٌنالف ضبقو .ةناما انالف
 .ةعسوو ةظنلب فالخ قررلا هللا نقبقو : هللا ةحر ىلا

 هللاو ليق ثيح ةرقبلا ةروس يف امهيب فقيوط دقو
 ناريطلا يف عرسا ةريغو رئاطلا ضبقو .طسميو ضبفي
 نطب' لضتفو كك امان لبالا يداحإو" قلو
 ربطاا ىلا اورب ل وا كلملا ةروس يف ةلوقو. كسمسا نالف

 يرض اذا ّنهنفحا نيمضيو يا ّنضبقيو ثاقاص مهقوف
 +كّرتل ا ىلع هب راهظتسالل تقو دعب اتقو ّنمونج اهب

 ةعجج «يثلإو . هعضبق يس ايا ٌءاطعا لاملا ةضّبقأ

 ضيقتو .اضبقم هل لعج فيلا ضبفإو ٠ هائزوأ
 هلو. هلا راسا اعلا كلن لجرلاو جنت: دلل
 اصو مفنا *يشلأ ضبقنإو .بثو ٠

 لاملاةنم ضبتقإو .طسبن|فالخ هيشلإو .عرسإو راسأ
 ضيقتي ام موعطلا نمو .لعاف مسا ضيافلا * هنخاأ

 سبحيام ةيودالا نمو. صنعلا نودوهو ةنم ناسللا|
 ةازجا عيجي امو اهريغو ةدعملا نم ةعفدنملا تالضنلا

 ضاّبَتلا *ةعرسلاو شاكنالا ةضائقلا * ةفّثكيو وضعلا
 ضاق رداحو .ةغل ابلل ُهآَبلإو.ضيفلا ديدشلا ةضاّيقلاوأ

 ةبادو ضباق عج ضيْفلا + قؤسلا عيرس ةضاّبقو
 ضورعلا لها دنعو .دصم ضّتلا * ةانحلسلا هبشت
 11 انك هرم ف لك انلا نكمازللا فذح

 70 سب م كلذؤ"“ 0 قييف نا
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 -نالفو .اًضوبةم ر

 يرن دعب ناتل اح اه ةيفوصلا دنع طسبلاو ضبفلاو
 افراعللا نضبفلاف ٠ ءاجزلإ وأ تقونملا !ةلاخ: نم هدبعلا
 ا را نال امهغ قرنلاو يا فوخماو

 ضبنلاو .بوبحم وأ هوركم ليقع ٍرمأَب ناقلعتي
 بلقىلع باغي تقولا يف رضاح رماب ناقلعتي طسبلاوأ 4

 لخادلا ضبقو.تانيرعت . يع ردراو نم فراعلا
 جراخملا ضبقو . اذكه ةتروص لكش لمرلا لهادنع
 ضوبنملا ضبقلا كانك ةتروص رخآ لكش مدنع

 يف يا ضبّقلاة نالف لام لخد لاقي .لاملا نم
 ” لا كلا دلال !نمانلاا لازما نم 'ضوُبقلل
 يف يا هتدبق يف هيشلاراصو .ةّرملا ةضبقلا * ةعرسلاو

 تضخبق ام رثكاوهو مهل اب ةّضفلاو اضيا ةضبقل إو. هكلم

 ' 1 ةضق ةاطعا لاقي .تنكلا هلم وا ميش نمويلع
 دنع باسح هي ةّضينلو .ةنم اك يا قيوس وا رف

 نم ّيربرحلا لوق ةنمو . نيعستو ةثلث ةمالع عباصالا
 ةضهلا مرطلا دبق ْهَّزتبإو ةضبقلا زهان ةيناساسلا هتماقم

 داري نا ليلو :وريع نم ددعلا اذه نم برق يا

 . ةحور ضيفل نأ نم برق ىنعملا نوكيف ثوملا اهب
 كرت نا ثببال مع ءيثل اب كلسو نم ةّضبقلاو

 ةضفُر ةضبق لجرو . ىمدغ يف ريبدنلا نسحلا يارلإو
 3 0000 ا ككسمتي
 هيل ٌدشلا ضيق ٌتسرفو . عيرسلا شيكنملا ضئييقلا

 ىلع ثكلا بييللا ضيا ضيتلاو .ماوقلا لقن عيرس

 نه لابو ضبفملاو ضبثملاو ضيفملا * هتعنص
 جفكلا عيجي مريغو فيسلا نم هيلع ضّبقي ام

 ( ضبقنملا ةليكتلاو بابعلا يفو ) ضّيقتملاو . ضباقم
 دنعو . لوعفم ما ضوبتملاو . بوثولل دءتملا دسالا
 ءارجالا لك ضبقلا ةلخد ام نيّضورغلا

 نانبل لها دالوال ةبعل ْنضَْفلا - نضبق

 لوقت ةماعلاو . هديب ةعج اطبق ةلحبقب «يثلا طبق
 ظ وهو بأدق ةهجو طبق * اًءاترم لنج يا لجرلا طبقأ نر

 ظ |ماطتلاو او يتلا طبيبقلاو اطال * ةنم كبولفم |



 اهباصا توبرب رنج ةج لّكمك مهنا نم اتيبفت 9 هللا ةاضرم

 لطف لبإو اهيصْي ل ناف نيتعض اهكذكأ تناق لباو
 يف ٌلطلاو لبإول اب دارملا ناف .ٌييصب نولمعت اهب هللاو
 ل.دولا تييلا يف امم دارملاو .فيفخإوريزغلا رطملا ةيآلا
 ةلقنلب دوخاعةناف لوالا هلع ىزت اك ليلقلاو ريثكلا
 ثييغت سبتتملا ظفللا يف عقي نا أب الو :اًماغ ةانعمو

 رعاشلا لوقك ةرورضلل ريسي
 انوعجاو هللا ىلا انآ. انوكي نا تنخام ناكدق

 ةركغف نوعجاأر هيلا انو هلل نأ نارقلا يف ةيآلا ظنل ناف

 سشابجتالا نزم ترقي . نزولا لع هقيبطال كنار اك
 ىا ظانلالا ةليج نوكي سابتقالا نراريغ جينبلتل |

 رتضقىلا اهب راشي ةريدر رظانلاب ,نوكي جاو اهرثكاب

 رعاشلا لوفكرت ءاس لموا رفا ماتا تب وأ ةمولعم

 ريان ”:الحأ أ يرداام هللاوف

 عشوب بكرا يف ناك ما انب تلا

 وفاقيا يف ةروهشملا نونلا نب عوشي ةضق ىلا راشا ةناف
 رجلا .لوق كلكم . سعف

 ىلظنات رانلاو ءاضمرلا عم ورمعأ
 رسركلا ةعاس يف كنم ىنحإو قرا

 هرم نيب نياسسج [3:ليق يذلا ويدل لا نا

 اقل اف ٌيلغنلا ةعيبر نب بيلكن عط دق ناكو ّيركبلا
 هام ةبرشل ينغا وزمع اي بيلك هل لاتف ضرالا ىلع|

 برعلا ضعب لاقف .هيِلع زهجاف
 هتبرك دنع ورمعب رويتتملا ا

 رانل اب ءاضمرلا نم روجتسملاك ْ
 ا وريعل هلوقيرعاشلا 4 هيلإ ناشا يذلا تييلا ىهوأ

 نارفلا نم ال نوكي ال سابنقالإو . ورخا ىلا ءاضمرلا|

 جدت إو .ّرم كر ولغلا ضعب دعإوق نم وا ثيدحلا ولأ

 وريغ نمو ركذ امم نوكيف كللذ نم هيب ديبالا
 ذخاي ناوفو.. ددعلا نئابتقالا كلا ةنم برقإو» اًبلطمأ

 وا هيلع ديزي ناب ةمظنيف اًروثنم امالكر عاشلا

 سستم

 صبق

 رثمعشال يزاعتلا يف لع لاقو

 مثلا كلت ضعي ةيلع فاخو ٠

 ةيدبخو ةرع ىَولبلل ربصتا

 املا لس ملت ما ' ع
 اط يبا نب "يلع لوق دنع ةناف

 . اهلا واس يلب لاو 0 ربد ثربص ناإ در
 عضوم سقم |و.ةروكذملا ر ل يبقا سابقملاو

 0 راخلاب ا هع
 ةي ياسيف ةهجوو ثالفر قا لون تالف

 اىلا

 سيق ضر ةبفشاللا بل

 تغنلا وا حلا ة ةدِش نم ةيغقل

 ريشأبق َج ضيغال يلا ةآرملا ر وشيفلا - رشيق

 .ةءعباصا فارطاب ةلوانت م ةصيقي <يثلا ضيق

 اهلخدأ ةكلاو .ىورب نا لبق ةبرش هيلع عطق انالفو

 سرثلاو.ا 0 لخغا صبقو٠ اهبذخ ليوارلا ةزخ يف

 تتاح 1 لووجلا ىلع لجرلا ليو .ظادلو د فخ

 ةقانلا حرو. ةعماه تمخض صف صبي صبقو ؛ظشنو

 ىئعمب يلا 0 * ضيبفل رجل | ىلع دارجلاو .تمضن |

 لومرغصبقنإو .٠ ضبقلر جل !ىلع دارجلا صبقلو : ةضبق
 .ريثكلا لمرلا عيجمو رز دصم صَبَملا * ضبقنا سرفلا

 نميزتتكلا ددعلاو ا !١رينكلا لفز 1١ عيبجم ن ضيقلاو

 لبحو . ظيشنلا تنيفخلا ضيقلاو : لضالاو سانلا

 نم دبكلا بيصي عجوور دصم ص بألا . تمم ريغ صف

 زجارلا ل اق .ويلع هكا برشو قير العم ردد الك

 لضيعلا نسم نم نيلا 1

 غجو صبقلاو . ةيختل | نم نطبلا قالطنسا فاجإو
 هجو ىلع نوكي ريغد ببابذ صمتلإو .روكذملا دبكلا

 ِّرملا ةصّيقلا *اهعافترإو ةماطا روض اضيا صبتلإو .هكلا

 راغطلا نمو. كنعباصا فارطاب ةتلوانت امو ةدارحإو
 ىدعلا ىصرقلا + نيريخالا يف ٌيَضِبو . كاّتكت امج ام

 ضكر اذا يذا| ىلا قيثولا سرفلا صويقلا# ديدشلا | ص
 ةصيرَملا«ماّدق نم وكب انس فارطا الا ضرالا بيصيال | يءاطلا مات يلا لوقكرعشلا نزو ىلع قبطني ىتح ةئه

 ا



 نيف

 مارحلا داملإو سانلا عمر

 برعم ةنأل ةمجلإو ةّيلعلل ففرصنم ريغ وه ليق

 سبق

 ءارزولا هاسن نم ةعامج ابعمو نيتسلا ضعب يف "محا
 |ويجمو برعلا نم وق "لا ىلع اطسف ةلودلا رباك]و

 ىلعو اهيلع ناكام لكاوبلسو ناطلسلا ما جدوه ىلع | انعم ديب عانال فرصنم لب ليقو ٠ ةيسرافل اب سوواك
 أهلا اوفرضنإو نتداعملاو لا نم اهعم تاوللا ةاسنلا | ىا ةرورضلل رعاشلا ةنّوني ل اأو ّرم اك هجولا ليججا
 نوني |وناكو .ولوالاو بهذلا نم نك معمو مراب د | ةعناملا للعلا ىوقا يف يتل | ةيبلعلا راببعاب ةعنم بتكترا

 رخالا لوق يف ا" فرصلا نم
 هيوقل ديرثلا م يذلا ورع

 فاي نوتنسم ةّكَم لاجرو
 ريغتمت مايآ'اَرمْطم: نسيم ابا ةيفايباذلا .ةغفانلا: هلع

 قعصلا نب ديزي بطاخي هلوق يف مخرتلا
 سيف وبا كيلع ردقي ناف

 ناوه يف ةغيمملا كلب لحي
 نيذلا نيبف وكلا به ذم ىلع ةميظعت وريغصتب دير يوهو

 رعاشلا لوقب نيجتحت ريغصتلا ضارغا يف ميظعتلا اوداز
 :ر مخي لخدت فوس سانا لكو

 لانا هب الشر يو
 كرم لئانالا ٌدفصت ال ةريغصلا نال'ةعظع ةيهاد يا

 يا سبقلا ميرك وه لاقي . لصالا سيلا * اهتيشخ
 سلو ٠ حاتل الا عيرسلا لمفلا سيقلاو ٠ لصالا عرك
 سييق وبإو .رانلا رظعم نم ذخؤ: ران ةلعشو ٌردصم

 سلا + ىرشلا هه نيتك مرح لع ةفرالم لِ
 مهاف ل اهعتسالاو ةعرسلا يف َّلَدَم نالجملا ةّسقو.هّرملا
 كثكبيال راذلا لخد اذا ةنال سبتنملاب لجعتسملا نوهبشي

 رعاشلا لوق كلذ ىلعو .سبتني اغير الا اهيف
 اران سبتقم ةناك اياز اموَراَز رثازو

 * رانلا سبتقمك هفارصنا ةعرسل انززي مل ةناكو انراز يا

 ةقيقد ةليوط تباشخا يهو َيسابنلا ةدحإو يسْيفلا
 كلذ نع كيسا هاف رح نهال اهني ب ننعم

 برع ايا ىلا اهب نورفاسيو ةعتما نوعضبتسي قشمد
 سفانطل اكبرعلا عئاضب نم نورةشيو منوعيبيةيدابلا
 ا[ نم ةرقبلا ةروس نم وقيا سابتقا ينانلا تيبلا يف ناف | . عي ءارشلاو عيبلا يف نوحيريف كلذريغو ديبابللإو

 ْ ةاغتبا لوما نوقنني نيذلا ٌلَثَم لوفي ثيح نارقلا | ىلا تبهذ اعلا دارم ناطلسلا ما نا يحي اممو
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 57 ةناروبحت جضنيالو ةنوؤيطإ اوناكف 0: ةنا ولوللا

 نس افنا مهلا دفو كلذ هانثا يفو ١ هب نوردزيو
 م٠ هوذخاف هعنصب موئّدحو هاا موراف ةيسيبفلا
 ىلا هب اوعجرو مععم يذلا زرلا نم ةنع اضوع موطعإو

 سييّفلا * ةليزج ًالإوما نم نم اودافتساف قشمد

 اسيبق تفداص وفل لاثما نمو . جافل الا عيرسلا لمغلا

 ةوفللاو ٠ ناغيسجي نيقفتللا بّرضإ .نسيبق باو ةوقل وا
 رعاشلا لاق. لمفلا هال لوبقلا ةعيرسلا

 سيق باو ةوقل ”ماف ا تعضوف ةئلث يملمح
 سابتقالاو . تؤم نا لبق ةتنشح و دبت نم سبقالا
 اًملظن وا ناكارثن مالكلا نّمعُي ناوه نييعيدبلا دنع

 [هجو ىلع كلذو ٠ رم اك ثيدحلاوا نآرقلا نم ميش
 انايرهيت اليذشل ني ةوهلمةلاب ناعما بفن وكيال
 ةدو . ِلصالا انعم نع سيتا هيف جَرخت ل ام اهدحا

 [برقاوارصبلا حاكالا نكي مف يريرحلا لوق رثنلا يف
 1 رعاشلا لوق لضنلا نمو .برغاف دشنا ىتح

 ْ انرج لع تعدزا تنك نا

 ليج ٌربصن مرج ام ريغ نم
 انرعيخاب اهب تلّدبع نإو

 ليكولا رعنو هللا انبسجل

 أر خالا لونك ”يلصالا ٌءانعم نع هيف جررخأ ام ينانلاو

 انيف تكتف حالملا كلم ايا

 أ خيال ةّعرلا يف ككتفو

 ) ناف انعفني لصولا ليلق
 لطف ةنم لباو انيصي

 اك



 سبق

 فو. مايا مود مل لاتن: هربقن نأ انل ل تاي

 )و ربي نيم ةلعج يا ةربفاف ةتامأ مث سبع ةروس

 كابشلا يف ام ٌرِل نوعبدجلا رابفلا + بالكلل قلي ةلعجي

 ريكا رجل رابقلاو . ليللا يف دايصلا جارسو ديصلا نم
 ريفاصعلا نم عون فتخيو ربقلا * ةماعلا مالك نم
 تذذعا ةريقل لئاو تلك الروت ةنمو٠ ةريق ةدحاولا

 ةيل اعلا ضراب هاهج يف ادع

 يا قرف رم ركللاي

 يرفصأو يضيبف ذا ركلل الخ

 + ربانق جةرجسألاو ةربفلاو هاَربدقلاو ةاريدقلا ل اقيو
 عضوم ردو ٠ ل ج ناسنالا نف دو ددصمرنلا

 الدو ومما بيك وبتلاو .تاللا ديف ِف لكأس ظ

 ىلا + روكذملا رئاطلل را ِف ا تيرزلا د

 7 سار ةاّربقلا  فنالا ميظعلاو فنالارصتل اب

 ضرالا نم روبتلا * دئازلا فذحي ةريّبق اهريغصت
 (تركي نا واي ليج سرتلا لل ا
 عضوم ةَريِْلإو ةَرثكإو ةريثاو ةرجفملا *اهنعس يف اهلمحأ

 ةبلعت نب هللا دبع لاق .رعشلا يفريثلا اج دقو.روبقلا

 ثول

 ديزت روبقلإو ّنوصقني مف مهتانفب ريقم سانا لك

 .لوعفم مسا روبفملاو .ةربنملا ىلا ةبسن يربو يرَتْماَو
 ةانعم ليق اروبفم دلو لاجدلا يف سابع نبا لوقو
 تقنالو اهيف وشال ةيبصم ةدلج يف ةّتعضو هما نا

 ليما تلاقف . دلو اهيف سبل ةعلس هذه ةتلباق تلاقف

 لهتساف ةنع اوُفشف اهبف ٌنوبةم وهو دلو اههف
 ةربزج سرربقو .ساغلا دوجأ سريبفلا -سربق

 ةسرابق ج يسربق اهيلا ةبسنلإو .مورلا رحب يف ةميظع

 تالا نمزيقلاو ٠ ليخلا ريصقلا زّيِفلا - زبق
 نكمممريغ سلج يا لجرلا ربَق لونن ةماعلاو . برطلا

 ني امهذخا سبق سيفي رانلا ةنم سبق

 انالفو . هدافتسإو ةمّلعت للعلا ٌنالف سبقو . سباق
 ا ىلاو دخان ىلا ىّدعتي 5 ايا هيلع الع

 سبق

 ع نوم 11 0 2 لخغلا سبقو

 . سيق ةاطعا ل ةرايآ: ةيلع اًملع ةسنقا * اًسيبق

 [ملءلجرلا تسبقا ٌيديزيلا ل اق .هل اهباط اران انالفو

 لاقو . ةيسبقا تلق هل اهتءلط تنكناف.اران ةتسبقو
 ضيا ةلبقو لاق . لاوس ارانو املع ةتسبقا ٌىداسكلا

 ذنعا رونلا ترمو ٠ سبق ىنعب رانلا ةنم سبتتإو .امهف

 نوفنانملا لوقي موي ديدحلا ةروس يف ةن»و . اًوض
 لبق كرون نم سبتن انورظنا |و اونما نب ذلل تانفانملاو

 اًملع -نالف سبتقإو .ارون اوسيتلاف 1 رو اوعجرأ

 نارفلا نم ةيآ ةمالك نمضرئانلا وا رعاشلإو . ةدافتسا
 .مولعلا ضعب نم . ةدعأق وااثم ل

 رعاشلا لوق لوالا نمف

 راج نينيعلا يف مونلا كحو ويتلتا. تلق مونلا دنعو
 راهنلاب محرج ام راعيو لولب ماقوت نم كرابت

 5 أعنالا ةروس نم رقيأ ا سابتقا ينانلا تيل يف ناف

 ليللاب ماقوتي يذلا وهو لوقي ثيح نآرنلا روس
 رخالا لوق يناثلا نمو .راهتلاب محجر ام ملعبو

 ةراعقالا اا , .نيكلقر كاتي علاق

 0 نسواع وأ

 ةراككلاب تّنح نجلا كهجو ينعذت لق

 ةلوقوه نعال 3 . اسايتقا اًضيا نيتيبلا يناث يف ناف
 هر -

 ةنجلا لانيال ناسنالا نا يل هراككلاب تفح ةئجلا نا

 لوق ثلانلا نمو . هللا ليبس يفايندلا ةراكملمدحيل ام
 ّيفاشلا مامالا

 ةناق َلازغلا اذه يدب |وذخ

 دمع ىلع هيداقم يمس ينأمر
 هدبع انا يننا ةولتقل الو

 دبعلاب حلا لفي ال يهذم قو

 ناك يذلا هقنلا لع نم ٌددعاق يناثلا ةتي نمض ةناف

 ا كيل ليبجلا لجرلا سوبافلا* هب ًالغتشم

 كلم ين دلل | رذدملا نب نامنلا ةينك سوباقوبإو . نوللا

 رعاشلا هيف لوقي يذلا برعلا

 كله َسوبباةوبأ كله ناف
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 لاق. َناّبق ا عوف اًعيطق تب تيار نولوقيف ٠ . ةروكذملا

 رعاشلا
 0 هادا ثيبار دنا معاك

 ١ ةراجحاب دوقعم رعفم هك ةنئس الأتب ةّقلا

 0 ذو 7 57 باق جملا ل

 لل لزاما ف وزتلا او تشب هيلا
 راج اه 7 م ناك لجر

 ةجاح بلاط وا يطعأ 0 وا. عيشأ علاج |

 تثاث سراد نب جيسملا دبع ةبنلا هذه 35 تيضق

 نْمأ ةفئاخواريجأ د

 قطني 2 |١ دبع 0 داج هالك ةعونصم يدع

 نعمل ا يف دلب نارتو :رانيد 1

 برعلا تناكو . اهيف رمح بناجي ةبفلا هذه تناك
 1 ناك مهنا 1 0
 تر ةعلا لذا نق هقإو ببكلا زاير ندعم

 مقالا فضتنم لوقو ٠ ةرومملا ضرالا طسو سرا

 د درعلإو ةجرد نوعست لوطلا ثيح عبارلا
 نأ ةبقلا | ىلع دلبل 0 ةجرد نوثالثو

 ةطخت ىلع ةراغلا يباهت نبي ام يا ةبفلا:يكآس ةناكَس
 كبح ةدابنلاةبقو“: .ةرصبلا مالسالا ةبقو . هاوتسالا

 دهعلا توبات اهب ىطغُي ناك ناّتك نم ةميخ وبلا
 تذحلا ةاشلا نم ةّيتلاو .اضيا نامزلا ةّبق ا ٠ لاقيو

 ةبغلا اط لاقيو شركلاب ةاصتم ٍقابطا تاذ ةييدوجو

 كانا اعلا ارقي تاكل ضعبو كي اهامِرأ

 طيح يذلا ةقوط مددع بوذلا ةّبَقو .ييارلا بارجو
 . ةنطب رمضي ىتح موصلا درسي يذلا ْيْقلا * قنعلاب

 طقالا بييقلا * نوييقلا
 ا ليخلا ن 0 لاس قفبايد نظر طلع
 ة ع ىثثالاو نرطبلارماضلا ر دخلا

 يا ة ةبوبثمو 0 ةرشوا ُق ةقوف تعال 2

 ةرماض
 رتابق جريصتلا رتابفلاو رتبألا -رتبق
 ضبق انيق ثقي 3 ثبق

 ام

 بانل نيل راجيا در
 || ةيسرافلاب كبك برعم. . ناوركلاو لجعل هن

 امهو د هيف فافلإو ميل عامجال هّجوَأ لوالاو. "يرع وأ
 لت جحتلا ةدحإو ةعنلا + ةيرع ةيلك يف نامت الا ع

 ركذل اب صصنخي ةناف بوتعيلا فالخي قثنالاوركذلا ىلع

 || حاولا ددق نم ةفاطلل *:اغ روجابقلا ك6

 أ| .ىرخا دعابتتو ةرات برافتتف اطرواحملعرو دن ةريغص

 || رونلا عنام أن 9 و ةيسرافلاب روجابا نم ٌدوخأم وهو

 ١ث ؛ حواف وم داع ان ةكنب را نع هللا هج

 نيدعبملا يا - 00 صحصتلا ةروس يف ةنمو
 ١ |يزضف ةزثبلا جو ةرك :م ملاح نيموسولل]و رخا نعاإ

 0 اين نب هيلا و اهردكةضيلا» انفع رم ىتح

 000 ةحابقو امي اواو

 ىلعو ٠ :ةراكلل دّدش عل ىنعمبب ةَف * ةعبق شو 1

 ا لجرلا تاو .ةمئاش ةجياقم ةحياقو .ةجت نيب ةلعف نالف

 ٍظع فرط حابتلا + ةنسحنسا دض ةعيقتسإو . عقب ىلا
 ل قفرملا يلي امم دضعلا

 لونلا يف نون كي نسحلا ٌدض لاو ألا ثمدلا

 *ح ق ش يفر صذ احنشو هل ًاضقو .ةروصلاو لعنلاو

 يف ْمذلا قلعنم نوكي اموه ليقو جتنا وذ جيلا
 ايندلا يس ٌمَدَي ام يا لجالا يف باقعلاو لجاعلا

 جامقو ع مو حابق ج ةرخالا يف بفاَعْيو ميا جلو. ق

 ر .. رعاشلا لوق ةنمو.حابتلا
 تل زها اك ارع تنك وان

 ا

22270 
 3 00 لكو معرم ع

 ةيدر ةقيلع ىاةيذابق ةطنح - ذبق

 ربقا# ةنفد اًريقَمو اًرْبق ةريقبو ”هربقي تيما ر بق

 موقلا ربفإو رقي نابرمإو هيف نقدي اربق هل لعج انالف
 | تلا جاي ميت ينب لوق ةنمو . ةىريقيل مهايتق ماطعا
 الق دق جابحلا ناك مهم ًالجر نوديري احناص انريقأ |



 يا وسوسه
 هس ص

 و10 دا ماج هو ا 4 أ 3 ل للا ماج لا لاب الج صحم
 8 ما اق هبل ان ناتج

 ٌبمقو ٠ تعتعتو بيياوص ةبانور هباينأ ة ةعقعق تعم . يلابملا فورح نم نورشعلاو يداحنا فرحا يف فافلا

 اهروم نال ةرغلا اهانعمو نق ةيئيرسلاو ةيناربعلاب ا لاقيو
 ةماعلاو ٠ روبضو قد ايبف 9 م بيبقو ةنطلو هرصخ هي رابع ليلا كيك يف فاقلإو . ساراس زال ليعت

 ومضوب نع هيثلا سةر !ولغرأ يا يلا ف لون ذبل نم
 ةيظرلإو 35 لبيع ابيبقت لجرلا ببق * عفترا يا نم نوسونملا يف ق ةروسو» ًَكو نب ٍرمأ لعف رق

 هدي ةصاورالخد ان ينل لجرلا بيدا تلح !درفم فرهملا اذهب اهحانتفال كلذب تيس نآرفلا روس

 ةئل انلا ةنسلل ”مسإو لعاف مسا ب ثبانلا * اهعاق ابابتقا ديجلا ٍنآرثلاو ق لوذب ثيح

 الو 0 او ماعلا جلأ قا كنا لاقي ٠ ةرضاحلا دعب برشو اةيرشتلملاو .ةلكأ اي[ ةبأقي ماعطلا باق

 تباقلا ثنو ةباقلا * ةغلانلا ةنسلا يف الو يا .كءاقلا| بآقي بارشلا نرم لجرلا بئقو .ةآنالا يقام لك

 ..ةنيدلا ف وصخ بايتلا#*رطملانم ةرطإلاوادعرلاو ريثكلا مفف فب ب بولا + القو ةنم رثكا اأو بأ 8

 :مظعلا خلا فونالأ نءو.٠ باق اهوضو فريسلا سد *.ةآملل ذخالا ريثك ةدأوقو بأْوَ دانا * برشلا

 هل لاقي ّيرحا كليسلا نم خونو بلا عج بابغلإو برشلا ريثك ثيأقتو بأوَق لجرأ

 لبالاو سانلا نم لحل او ٌردصم ْثمتلا + دعنكلا ةيقارت ةعل شيلتلاشانللا ىلا
 يرجي بقثلاو عاقرلا نم صيمنلا بيج يف لّخدي اموا * ةفرغلاو ضربلا ضايب جربرك وتلا - ًافأق

 ةبشخلا وا ةركبلا طسو قرا وا ةلاخلا نم رّلا هيف قارعلا ن ب ةرغ تاوصا هافانا

 نبي امو ةفيلخمإو كلملاو سيئرلاو ةلالا نانسا قوفأ دمي صخل كا اياك ىأفي لجرلا ىّأق
 :اهيظعإو اهيعضا يل ١ تربو :نيتيلالا ول نيكرولا| :نجارلا لؤق نمو , فينلاب عقاب ةياكح دلك ف
 ٌبقو .ربكالا سارلاب يار يكالاتِمَتل اب كببلع لاقنو بجَر مايا غرفت نا دبا

 صو. هاناك اهب ىّلعُت يلا ةئافلا ةماعلا دنع نازيملا  ْبَق تاماهلا يف نادال عمستو
 نم هانا ميلا ديلا ٠ فوجالا اهضبقم مدنع لجملا | ع نودعني اوناك يذلا مارحنا ربغلا يوني نا 506 يا

 ضرال اي, كّيق ىيصل أ لاقي ٠.تدتيل الا نيب رهظلا | ناذآلا عممتو ثاراغلا نمت كلذ دعبو برها نع هيف
 بتلإو م موقلا زيش اضيا كبييلإو . انكمتم سلجإ يل تاماملا يف فوبسلا عقو ثوص

 اعلا د نطبلا روص 2 رصنم ا ةقد عروس مسالاو - *«التبا بازشلا نمو.ةلكأ أقف هابقي ماعطلا 1 ا

 نزو عرب ساطيسفلا نابقلا # دسالاو ةغل أمل 3 3 . ناجل اهدا ةيدج ناو ةأيقلا |

 ا هم مدور حب ةرإدةسه ا ا 00 2 0 .اعطق 5015

 فلالل:ابيف ديزم مدنع ادفع كا رفرصنم ريغ حرج او رمفلاو دلحلا كلذكو . فجوةتوطوكلهذأ

 ةدايرلا البغال فرصا :ًالاَمَم ناكولو :«٠ كوونلاو ايو ابق للاب دسالاو ...ةنيو قل طذاذلا
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 ىلع يذلا مللا ضبا لافلإو. ةفيعض كيسا .ةفاضا ريغ
 + ةلئافلا يف ةغل وهو . ذنغل | يف ةةرعوا كرولا برخ
 اههفإو تانإودحلا .ظعا نرد ثبت اودح ليلا
 ظئاخ وا قرت ىلا ادنئسم اًنقإو مانيف هئاوقل لصنمال
 نانا اذ ماقم موقت ليوط وطرح ةلو ٠ كللذاو و
 بيع نمواهب برضو ويف ىلا ةكاو نلعلا هب عفرب

 00 ةبضق هلع قشيالو بطحلا لكاي ةنا ورما|
 دار ينال واتم لا نبال اق.ةليفو لويفو

 ليف لجرو .سيسخملا لوقفلا اًضياأ
 مدنلا يف تفينك ظلغ ةنم فيدحي فرم ليفلا هآدوأ|
 اًيبشت كلذ هل لبق .ةئئان ةزيغص كغ ةللختت قاسلاو أ

 دودج ليغلا باعحصإو . ليفلا لجرب هيحاص لجرلا

 هل لافي ةيظع ليف هدنع ناك يشبحلا مرشالا ةهربا ظ
 دتراف مارتحلا تبيبلا مدهي نا ديري ةكم هب ذصق ذويخمأ
 + هيف ةنغ ىقاحلا ةليفو .لوفلا ثا ليلا * اًيئاخ ةنغأ
 . ةريفك يا رهملا ليف ٌلجر * يارلا فعض هل ويلا
 بحاص لاين « ل ايفا جةفيعض يا يارلا لوقو
 ةالوماو . ةروكذملا ةبعلل ل ايلا ةلياتملا +ةل ايف ج لهفلا|

 ليلا دالوأ

 نم لي ةسيدخلا ةعتنألا نم بنور هيلا 0
 عاّبتف رخآ ىلا ناكم |

 ىدعلا يف دهتجإو نمسو 3 ف لجرلا قاينت -قليف 1
 هبط ناك امااوا نايا آلا * دك نش بما ىتحأ

 قلايف ُج ةيهادلاو مظعلا لجرلإو فال

 ك ل ف يفركذ نوكاينلا - كليف

 0 يا يا اراا

 [ناعدج انا مو محشو نم مالغلا مليفت -رايف

 رييلاو يحلل مظعلاو نابجناو مظعلا لجلال
 *ملايف جركعلا نم ريثكلاو عطنلاو طشملاو مللا ةهاولا

 ميظعلا رفشلا لجرلا ةينامكيتلا
 تاملكلا لوصا نع هيف كح الع اجولوأنلا

 ثانلكلا ةبحن اهانعم ةينانوب اهفاقتشإو

 هابل باب يفركُد ثابن ن ومبلإلا
 ةافصملإو هاك وردخلا ع عال | هيف

 يرجما نع 9 نع عجارت وار 3 ةارتعا 5 ةرهيف سرفلا رهيف

 || ىنعب سرفلا ربينت نإ ير#ّلا يف مطل و لا

 || ةبيظع ةبلص يا ةرييقو رق ةقان# عستا لالة رهف

 ٌ الم ا مّ همالك ف قييات ب 00

 0 امو اجا" ىف نئ 52 ف 7

 ةنمو . ةيطرشلاو ةلوصوملا ن ءاطاقر ذ فل الإ ةفوذحم

 7 ملا ةينال ف ٌقءارغطلا لوف

 ينكسال ءاروزل اب ةءاقالا ريف
 يلوجالو اهيف يتقان الو اهب

 ديعلا نامل
 رعشلا نسحلا ناتيتلا هاج انيق نيفي لجرلا ناف

 دقو .نيحلإو ةءاسلا َهئِيبْلا *: ةنانيف ىثنالإو . ةليوطلا

 ةنلظلإوا ةنق ةنيقلو اهنتلا هتيتلا ىلاقيق بل فد
 ًالعق اهنم نونبب مثو» قبجاو لخيلا ىنعب ةّنبتلَأ لهغتست
 ةزيملا أب يفركذ نويفالا*نئافوبف ةنيف ناف نولوقيف

 هاقعملا ةآرملا كبمَتلا - كبيف
1 

 ءئلا تاب 7

 دباب هيلبو
 فاقلا
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 يرجلا ريثكلاو ةرصبلا رمنو رصم ليذزو ثوملإو ٌردصم
 يلا ضيفا كرما ظاماطدار.لضول كل

 6 ثتافيرعتلا هي لاقو .ريثك نه ًالياق اطعا
 دوو جوملا ةيناذلا نسل لِمتلا نع رابع ا
 لاق اكةينيعلا مث ةيبلعلا ةرضحلا يف اهنادادعتساو ءايشالا
 لطيفا الا تيفو | تيبحاف ينفع اًراكتنك

 روهظل ةبجوملا ةيئاسالا تايلجتلا نع 0 : ابع سدنملا

 .ج راخلاا ىف [ةرايعالا كلت تادادعتسا هيضتقن ام

 . سدقالا ضينلا ىلع بنرتم سدقملا ضيلأف

 ةيلصالا اهتادادعتساو ةتباثلا نايعالا لصحت لوال ابفأ ||

 عم جراخملا ثي نايعالا كلت لصحت ينافل ابو. ملعلا يفأ
 تاذ ٌضرأو . ضيف عمج ضويلا * اهعباوتو اهمزاولا
 مهني ىف مهرما + ضيا هياط ضو

 ا 1و كيسا ناربخالا ديب ىضيضيفو ىضاوضْيفو

 .هللا رينك يا ضاّيف ثنو .ةغلابملل لاَعَف ضاّيقلا |
 ضافارذصم ةّفافالا# داّوج ثباَهو يا ضاّيف لجرو

 يا ضام لجرو . تافرع نم *لا ةضافا نم ةعفدلإو
 يا هيف ضانم ثيدحو .ردصلا عم نطبلا يوتسم
 ةضاف لاقي دقو .ةعسإو يا ةضافم ٌحردو .هيف مق دنم
 يلا بيطلا يلا لوق نمو . ميلا فذحي

 تس دورس يصب ّنكلو ناصحلا ةوهص يثرفم
 دوأد ادي اهينن تبكحا دوي اك هم اماطكلل

 ةضاقم ةأرمإو .ةنيل ةقاّرب ةعسإو عرد ةصيجق نا يا

 هيف ضافتسمو ضيفتسم ثيدحو . نطبلا ةيخض يأ

 . روهشالل ُفدارم ةابننلا دنع ضيفتسملاو .رشننم يا
 نودب مثضافتسم يدخل اقل الو قرف ضعبلإو

 الا_لوعفم مسا ةنم قبب ال مزاللا نم هنال هيف لاقب نأ

 نوكي ذئايحو ٠ تضافتسم وهف هيف إوذخا يا كب

 ىذدعتي ال هلال قاذحلا ةركتإو .ساينلا ىلع ىرج دق
 4يسفنب

 دور انفو 2 وظف ظيؤي لجرلا ظاف

 ليف

 اذا وا .وفوج نم اهفذق يا اهأيفل ةفن ظافو . تام
 ٌىداسكلا ىحو. داضلاب ضاف اولاق ةسفن اوركذ
 ةظافا * ىّدعتيالو ئدعتي ةسنن ظافو 4فن ثظاف

 .ةناتق ىتحيأ ةسنن تلظفاىق> ةتبرضو ةتاما ةظافادللا
 مهسفنا لول |وظينتو: اتظفاف وسنن ةيغ هم تكييف رعاشلا لاق

 ةتوم يا ةاخَ ناح * اهوأ ع

 هوا ةتعرقو رمالا عيف - عيف
 مال ةزانملا وا هسوهدلا ناكلا كقيفلافيف

 .فويقو فايقأ ج حايرلا فّلدم ضرالا نمو .اهيف
 برح موي هيف ناك برعلا دالب يف ٌناكم حيرلا فيقو

 ناكملا انها ةانيتلاو ىلا *رماع يناو معثخ ينب نيب

 رفاَيق ج اهيف ةامال ةزانملا وا يوتسملا
 دوش عرتبملا
 رعاشلا ىّيفا * ىسفنب داج اَنْيَف تفي لجرلا قاف

 7 ه1 9 جاجدلا ثتوص َىَيَتْلا * قفا اًقايفا

 ايف ثاوصلا ليقو . ليوطلا لجرلاو انندل اب طيحلا
 ا قيفلاو بيلا

 محتل ضعب فو ) ةلوُليقو ليك ليغي ةبأر 0

 ىلع ليم يني لون ةماعلاو . فعضوأطخا ( وُ
 ليف # ةنم يق ام اهب يضفا ا تكس يا نالف

 ليف قرروا اطحو هنعلضو هك اليسا هار

 .نمس ”رالفو . داز بابشلاو :٠ لهنكا تابنلإو : فعض

 مسا لئانلا * ليفلاكراص ًالايفتسا ليجلا ليفتساو

 ضيا ليافلإو .ةفيعض يا كارلا لئثاف ٌلجرو . لعاف
 ةلئافلا * ذنأل ا يف ٌقرعوا كرولا برخ ىلع يذلا ملا

 ىلع اهلفسا ل نم ناتذضم ناتلئافلاو ٠ لئانلا ثّنّوم
 ا لا نايا ندا زدإ لع نيل
 سّرلا نم اهو . نيذفغل | يناج يف ناتردحنم صعصعلا

 لايفلا + زختل ١ يذاح نانطبتسم ناقرع اهو ١كلذك

 لاف لبق أطخا اذاق . برعلا نايتن هب ةبعل ل اَينلاو
 *يارلا فعض ةل اينلا * لأ ف يف مد دقو .كيارأ

 نم لافو يارلا لاف لجرو .زيملاب لأأفلا نلم لافلا

 لاتحب 1 ا



 كباقي ام ىلع قلطي .تييقطنلاو ةييزعلا .لها

 يا ةديدج ةدئاف ديني ام ىلع اضيا قلطيو٠ عفان معا اسس

 احب ام لعو:اهركذ لبق عماسلا دنع ةمولعم نكت ل
 عماسلا هب تكي امان ادعم ناكام. يا هيلع توكسلا

 مج الب زوريفلا روهشملاو .”عركر ح جزوُديفلا

 اهرسك نم ريشا هاف حنو
 ل اذلاؤاةلمجلا لادلاب ذابازوُرفو داب ؛انوُديف

 نيدلا دج ؤيشلا| اهنمزاروش برق سرافب ةنيذم ةيجملا
 روبشملا باتكلا بخاص ٌخدابازوريفلا بونعي نبدمح

 اندينغا يذلا شومان او فاوزرملل ةيبزرعلا ةغللا نتمىق

 انيضاست داما اوم لك ءانمخ ىت> اذه اتبانكيف هيلع
 ظافل الإ يناعمب هلا خولعتال اككيا الا اهعورفو

 اهنايب دوصنملا
 رسكب ٌزيفلا * دزفنا اًرايننا لجرلا زافنا زيف

 عكصضعلا دل ذلتلا _نيذفعف خفأ ظ

 (ليسسلا سيرسل يضاراللا نما ةلويتلا + زيف
 ربخلا | ذوخأم ةناك ٠ اهالع اَْيَق اهشيفي:نانالا راحلا شاف

 * ةدنع سيل ام ىأرو راكتو رختنا لجرل]و. ةشيفلا نم
 يف ديعولا رثكأ ٌنالفو . هرخاف اًشاَيفو ةشيافم ُةَسْياَف
 نعو . ًالطاب ءاعّدا <يشلا شفتو :لعفي لل مث لاعفلا|
 رداوو ٠ لعاف مسا شئافلا * ةنع بلقنا ءيشلا|
 رهيظي ناكو .ئبصعلا ديوي قت ةمالس شئاف ذة

 ىنعمب ةماعلا دنع نشئافلإو .اعقربم هرم ماعلا يف هموقلا
 ةلعفو : ىيمعلا ضيقنو وريغوا كاملا ةجو.لع ةفاطلا|

 رجبا ١ هجو ىلع يزغلا شاف نولوقي :ييوإو مدنعأ
 سار ةشيقلإو يتلا * ريخلا هجو ىلع شوفي باجحإو

 راها: لك ناتج لسجل ا نيعلا طفلا كلل لربما

 كلونك اكرم واللعل اكن اك اًدرغم ديفم دل. رعوضؤم

 قطب لو هب التما ينعي.وب حاب ّرسلاب هردص ضافو . ةنم

 ثيدحا يف موقلا ضاقإو . ةضافارقعف د لكو.ةضافالا| تاك

 ضيف

 |. بهذو رطق اًصيق صيفي ضرالا يف صاف

 [# مصنب ام ةناسل وب صيفي امو .تحرب ام تصف امو
 أتجفت هدبو هب ىر هلوببو :ةنيب ةصافا مالكلا صافا

 ' دا نا كتالسسلل الز كءردلا عقيق نغ اهبباصا
 ديع يا صيفم ةنع ام + ديحا ياةنعا

 ا ا بلا كم

 ل ض فوف ارح ذؤصْولاو لّصْيفلا لصيف
 اًناضيقو اذيفو اضويقو اضيق ضيفي ليسلا ضاق

 ٌناظيف ةتمو :يداولا ةيضنم ل اليو تك يح ضف

 ه1 نضاف يا يداولا ضاف:لاقي انكو.رصم لين

 :تام اًضويفو اضف لجرلاو .ًالتما اضيف ةانالاو .ةمتك
 ظاف لوقي مهضعبو ٠ ةحور تجرخ ةسنن تضافو

 لؤتكام ذ عم اهنا ركذنرنغ قم ةئاقلا ءأظلاي

 رعاشلا
 «لي اج نااار غل يستحم

 | دوُربو ةطيَروشح ادغذا
 ضافو .هاظل اب ظاف ريغ يأ هريخ زج : نم 7

 لك ضافو .رطق مدلإو ةاملإو .رثك *يشلإو . عاش ربخ
 0 ةيخافإ مدل ول ةلاوماد 0 لئاس

 فاوط 0 9 ىلا اهنم 1 وا |وقّرفتو

 ظ | كلف يح ةثلن ةنالا# القز ..«رعرسإو لطقاننا
 يا لكن م ضافا امو .ابب برض حادفل ابو حادنلإو

 :اهجرخاف ىشركن م ةنّرج عفدريعبلا ضافإو .!منابا ام

 [نا انمر ايلكو ةيوتشلا هتماقم تم ّيريرحلا لوقو

 |يف اب حوبي نا يا انضفأ ام يف ضيفي وا انضف اكضِفي

 لاضفالا دّينللإو
 ةواخرلاو ففعضلا ةشوديفلا بنغشيف
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 «ثياذحلا نم هيف نحن ام يف ضوخي وا انلعف 5 هسفن | سار هي ةشفعملا ةرئاذلا ىلع ةَسِيقلاا تباغو :ركذلا

 يداولا ضافتنإو د عم دلاب:ن ان اضفت ننجلا نضيفتو | ةغل ابل ل اف شالا + وراشد ةانثا يف رايملا رك د
 | مونلإو ردت ريخلاو ..ثرجش رثكو عمنا ةضافتسا ارش
 تلا < ةماقاالأ انالفو. اوذخا ثيدحلا يف



 ديف

 أ ثيدحما 3 لعاف مسا هيلو .لوعفم مسا هآنملاو |
 ا

 ةأيملاو ٠ ةيرع ىلع وم يا عقم لع ةافم رمؤب ال
 0722 ءملاعتال يذلا ن |ناككاوا ءيفلا عضوم ةّويمِاو|

 . هباجر ىلع مدافلا ناطالا لوسر جملا ب جيف

 | ةعاجلا اًضيا تل |و . يعاسلإو باكرلا قارعلا لها دبمسيو
 ةعاج جوبفلاو ٠ جويف ج ضرالا نم ٌنيمطملا دهولاوأ

 نو.سرحيو نوجرخيو نجي | نولخ دي نب ذلاوا نيث دجلا
 1 يضارالا نر. قب 0 دعاب هيلجر نيب َقَحت

 يضل

 او. دالبلا سا اج عيولاو

 1 ا ريا نم كسوأ لا ْ

 | يا ةراغاي يستادعا كك ل ” لاقيو.ةراغلل .ةراخ 7

 *ءاشلا سلبارطو قتله قلت دق ناكل
 ةداّيقلا * عسإو يا حاف ٌرحيو . ةغلاببلل لاّعف خال
 ةريزخ عرضلا ةينح يل .ةحايف .ةقانو ٠ جلا ف
 نأ ريو خش ج ج هاف ىثنالاو جي هل يذلا *« نبللا| |

 عسإو يا
 ن ج فايف نجلا - نجي

 رتختت هتيشم يف سحيفت سمن

 اناكلاذا ا تهلطم ناككو أيت ويفت حيرلا تخاف

 * رشتنا هيشلا خافو .ّيواولا نم تخافك تود

 ٌنالفو .ةنعدص نالف نعو. هدب يف طقس لجرلا خافا

 هيلا للا * جيرلا جورخ عم ثدحا وا طرض

 .ةتدش ٌرحلا نمو. عجرم عاسنا لوبلا نمو. .ةجثكسلاو
 ةترثكو ةفافتلا تاننلا نمو

 ناهخيفل إو .ز خ ف يفر ضخينلإو .ر خف يف رخينلا
 نظن

 لاملإو .تام ٌرالفو .رتخت ادْيَف ديني لجرلا داف

 | + ةعسلا هللا 2# يرتشأإو ءادعالا لك ةراغلا 0 1

 | ليوتم اسحو رودلا نم ةعساولاو خنالا تدوم ةآَكلا

 ديف

 رذح> ل ةفاد نارنعزا راو ٠ هذا تمث نالفل

 نيب اطازا بنما لكوي ع ةلللإو .اًمناج

 رتخع ادييفت لجزلا ديف #تكلطخ ةدئاف نالذل تدافو

 ياذل امٌنالف ديف لونثةءاعلاو .دايْنلا توص ن.هرّيطتو
 ةاطعا آلام وا اًملع ةدافإو .ةابرلا يا ةدئافل اب ةاطعا

 اولاقو حابصملا قود دض ةذخا ل امم 01 مناع ةامو٠ انآ |

 لجرلا دافا لاقي نا اوهركو . ةدافتسا الام دافتسا

  ةنع لدعف ميش

 . ةلوقي برعلا ضعبو لاق . هدافتعا يا ةدافا الام
 هما )اف

 لام ديقمو لام كلهم لاقنلا يفرثعت ةنَرْكَي ٠
 رعاشلا لوق يف اهالك عمتجا دقو . لام ديفتسم يا

 ىدنلا ىف يخنبأ 50 يفك حبلا

 بدع

 نالت ىوذ دافا امةنم انا الف
 يدنع ام تنلتاف ينادعإو ثدفا

 نكلو. هاياىتغلا يوذ دافا ام ةنم تدفتسا انا الف يا
 نم ىعم ام تفلتاف اهتسأ. نوح اهدوج نم هدي ينت دع
 دافا ايافت لاملاب موفلا ديافتو .رذخت اًذيفن ديفتو . لاملا
 لصحت ةدايزلا ةدئافلا * إودوافت لقن الو .ةبحاصّلك
 مسا يو ٠ لام وا لع نم مدافتسا امو.ناسنالل
 افرع ةدئافلا ليقو . ةدئاف نالفل تداف نم لعاف

 اًقيالطاو ضلع ةنمال ابئارملل لذ طلاب كعب
 لص هنا ثيح نم ةنم لصحو ءيثلا ىلع بترتي ام

 نئادلا اهذخأي ةئاملا يف ةنيعم ةييك راجل ا دنعو. ةنم

 ٌردصم دْيَنلا «دئاوف جلاملا لطع رياظن نويدملا نم

 لزتمو سرفلا ةلف ىلع رعشلإو 0 نارفعزلاو
 لاقف ةيفوكلا هتماقم عي ٌيرئرلا لوقو . ةكم قيرطب

 ةيدابل اب عضوم ديف حراشلا ل اق. ديف يإشنمو ديز مسا
 ةداَيلاو دايلا #3 دادغبو 56 نيب ةفاسملا فصن 2

 اًضيا دايقلإو .ةلكايف هيلع ردق ام فلي يذلاو رتختملا

 يدعي هفكأ ىورح

 سما

 لاقيو موبلا رخو . اصعلا ديدشلاربجتلا يارلا

 دنعو . لعاف مسا دينملاو ٠ فودملا دينا * ىدصلا|
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 ايف

 ال امال دمار ينال مقل ماخلا يف
 سيشلا عواط يف تقتو هبكوم يف ريمالا اج

 ةنمو - 1 أيلعتلا كم اذلاو ٠ نسينا عولط ا 4+ وم

 : الك اتي لدن وجرانلا | لمتمب ةارما ثنو 9 فيادحلا

 | لجال يا ضرالا شاشخ نم لكات !هتكرتالو هئيمعطا
 | لغغلا عوذج يف كتيلصالو وحن ةاللعتسالا عبارلإو . تره

 يف ريصب ديز وحن هآبْلا ةفدارم سماخنإو ٠ اهيلع كيسا

2 

 م ديا |و درفت ىلا ةفدارم سداسلاو . مب يا هنعانص

 ارعاشلا لوقك نم ةفدارم عباسلاو ا مهإوفا يف

 مدهع ثدحأ ن ناك نم نم نوعي د لهو

 رلآع ١> ةفلث يف رهش نيثالث

 ةلخادلا يف كلذو . ةسيانملانمانلاو ٠ ل اوحا ةثلث نميا|
 ايندلا عاتم امو و حال لضافو قباس لوضنم ىلع
 عساتلاو . ةرخالا ىلا سايقل اب يا. ٌليلق الا ةرخالا يف

 نع اهب ضّوعملا ينال يف نوكي كلذو .ضوعتلا|
 ةاصا تبغر نم يف تبرض كلوقك ةفوذحم ىرخا |

 تبغر دعب ةعقاولا فَتَنِذَخ هيف تبخر نم تبرض ا

 | نال ٌرظن هد دعب ةدئازل اب امنع ضّوعو ا
 عم طوقسلل اًعْناص نوكي نا ةمكح دئازلا
 توبالا ا ”ةحلاص اهن :أف هذه فالخي توبثللا ا

 . ضاوعت ريغل ةدئازلا يف وهو ديكو لارشاعلإو٠ ىرتاكأ|

 دغنإو رعشلا يف ئوسرافلا ةزاجا|
 ايليا اجا

 ا «داوس اني لاع
 لاك ةيميرتلاطبف يطق كزحإو .ةدارما ل اتوا |

 | دي مثلا ىنعم امسا يف نوكتو .اهوبكرا يا اهيف لوبكرا
 | لقوا همق ىلا يا فيز يف ىلا ترظن وت ضنخلا ةل اح
 ةنالف ايركلدعو يفوحن ةبطافعلل قو نمرما

 *ينت قح تارجا ةروس يف ةنمو» تراتي

 هبضغنع ءيفلا مدام لاق عجرت يا.هللا رما ىلا[
 ( الطلاب م بلا يا يلايلا قو. عوجرلا عيرس ياإ

 هرم ىلا يا.اهيلا عجرو نيج نعرذكي وترا لل|

 «تيحالص
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 »+ |“ اهننخإو 1 ةبغل هلا ةرالفو :.لّوت ٌلظلا فو

 يا اهيف هآيلا ماغدإو هاب ةزمطا بلقبو ترهبف زمهلاب
 ا 0 م فرخ هائلا + ىل ام انسا اي وا يل امابعايأ

 عجر "قا لظلا ةاقإو .تللظ َةَأَِت ةرجشلا تأيف
 ظ ا علل راتكلا لام لكان
 ملط 3

 رماع نب وربع نبا اهيف يئدعاسو
 انفو ةمعن ىدأف تئاتخ

 تايقتو ٠ ينتوفت تذاك أن دعب يل امجرو اهاذا يا

 بيتو لالظلا عت داق ساعت نيس ا)ةللغلا |

 . اهب ىردتسإو اهتايفا ذي لخد ةرجثلا يفو ةرجشلا
 ةنئاطلا ةفلا# ايف هنخا لاملإو.٠ عجر ةةافنسا ةافعسإو

 0-1 ةدفماة رتل 2 يأ فيف ترك دقو

 جا(هاظلا باب يف للا عجار ) لظلا ةزعنبف امش |
 خلا جار ) جارخإو ةمخغل | اضيا *:قلاو .#ويفو:ايفأ
 ىلاعت هللا هدر ام*ىنلا تافيرعنلا يفو ( نيغلا باب يف

 ,لاتقالب نيدلا يف مهلاخ نمل اوما نمونيد لهابوعا
 ةهنغل|و ٠ اهريغوا ,ةيزج ىلع ةحاصملاب وا الجلاب اما
 | سيشل | زحني ام هينلإو . امهم صا لفنلاو .ةنم ثصخا

 ةنفحت ام لظلا تا ؟بورغلا ىلا ل !وزلا نموهو
 هينلإو ٠ ىهننا .لاوزلا ىلا عولطلا نم وهو سيشلا

 اجت ةلكرممللاب يلام ىف ايو .زيطلا نمةعطنلا امي

 يلام <يث ايو يل ام <يايو يلام <يفاي لاقي فسأتو ا

 الل ىلطتو واجهوا. فاسو قابلا

 |وتلبانمل ةلكلا لوصا نم مفرح لوا ىلع نيّيفرصلا
 [ةئاطو عوجرلاو ةّرملا جلا ** لعنلا ظنل نم افلا
 .نيعملارعسلا ىنعبيايلمعتست ةماعل]و . نيحإو باتعل اك
 *عوجرلا نسحيا ةّميِلا نسح ةنال اقي . عونلا ةّكينلاو
 ىلا ايلا ةرسكويف تلقن ةلعفتلا باب نمر دصم ّمْدلا

 برنلا ىلع وا مرثا ىلع يا نالف ةّيَت ىلع لخدو لا

 ةيبيصنلا ةتماقم يف يريرحلا لوق ةنمو :هتقو نم

 برع هيت . ىلعو _ىنالا علط انلطلو



 ةوف

 هيف ىلا ترظنو هاف تيارو هذ اذهل اقيفءقوراكاب

 افيو .اًضنح هليل اوابصن.فقلال اواي واول: عا

 زجارلا لوق هيلعو .ةيف ضيا

 م ليش هيوربال تل

 بفرع ايفو ٌنابظ 20

 ايلف انا هيابعل لحب كطغلا اكلمك
 انفرق اًراتعاًموظرخ امه 50 مث نيلو> ةّيعف

 افو مشايخ ىللس نم طَلاخ
 ليقو هلا فاضملا كرتف اهافو ابهشايخ دارا ليق

 ىرجم .ةارجاف ةفاضالا نع اًعوطتم اًمفو مشايخ دازا

 نايعفو ناوحقو ,نامفيهلا ةينث يف ل اقيو . فاضملا
 .ولصا ىلا هدرب موف ا ناردان ناريخالاو

 يف اولخد لاقيو .رّكذتسو هإوفالا دحإو اًضيا هْيقلإَو
 .اهرخاوإو اهلئاوا يا اهلجرا نم |وجرخو دلبلا هوذا
 يا هبنل تامو .ض نض.ف يفر كد كوف َضفالوأأ

 ىفدا يا شرك اف هيلا ثدجوولو : ةهجول

 ”ءانعم ديز وبا ل اقو .هل اًتراقم يا كيفل ةيهادلا ف هللا

 هاا للك ةيري هنا ةلصإ فيغولي لاك قلائل
 يا بلثإلا كييفبوربجحتا كيفبت لاقي اكضرالا كيفل
 يرماعلا حّولملا نب سيق لاق ةراخحإو بارتلا

 لل ضخ هل ايءانالك

 ثبارنلا ىليا نم كليفو فب ظ
 مست ا ينب نم نجرل دنيعوبا قشنإوأ|

 ةناق كيفل اهاف هل تلقف
 هددايلاتما اياكم 7

 ةلبا ىقسو .ةفايضلا ماعط, يا ىرْنلا نم كليرقي يغيإ|

 يل يف ىلا اف ةيملكو .ريستو رت ارت يا اههاوفا لعأ
 ىلع ةعفر زوجيو لاخلا ىلع هاف بّصنيو . اهفاضم
 نا وا غلا ةعس مولا .ال اح ةلمجلا نوكو هادتبالا

 جرخت

 ةاهوف ةلاحمو . ةعسإو يا ةاهوف ةنعط * اطوطو ايلعلا

 ةّرملا ةَهملا * ل اوط اهعيب ةكشرلا يرجي ينل ١ اهنانسما يل
 لبجو يداولاو قيرطلاو ةكسلا نم

 رد 7
 ميجا ةغيد نزو ىلع هنلأ * تاهوف 8 ةمف رانلا |

 ةموُلاَو . لاو

 ىسنو .اهب ئوادبو غّبصي رمح لاوط قاقد قورع

 يفر ثكالا وهو ةانل اب ةفلا اط ل افيو: نيغابصلا قورع
 ةلضا نال ديس يف اك ةايواولا بلقب هيلا < ل ايعتسالا

 ةمّوفلا * لكالا ديدشلا ملاوا قيطمملا وفا موج |

 ةنمو.. ةبيغلاب اًضغب مهضعب تروم ىلا عيطةثوا ةلاقلا
 مجورخ دعب مالكلا در يا ديدشل ةهّوقلا در نا ملوق
 الا مح ةوالخحلا عل م هيف نإللا ارضي عارم .ابمبعد ا

 0 لواو ةف رانلا لبجو يداولاو قيرطلإو ةكسلا ٠
 اونو ةللياوت 2 هاوفالا نب هئا وذو ه .اونلو تابنافنعلا

 ب اوناو ةيشلا فانص|و 3 ةبورضو راون .ذا:قراولاو كطبطلا |

 ىنالأو هَوَتلاَوُذ هوفالاو .ةيوافا َج ةراهتوف دحاولا

 ؛لكالا دي دنشلا يملإو قيطنملا ّوفملاو : هيف ج ةاهوف
 غيلب يا هؤنم ةوطننو  هيواقآلاب يَ هؤذم:ةينارشو | ٠:نقيرط

 لجرو .هوفلاابأغوبطتم يا وتم ةٌوفم مؤيو .تسيط |ليجياا كيت زهافراباكل ولن يك 0
 لوكا يأ ”ةيفتسم

 عجو نموب ىوادتي ابن وإولا ةكاسوُفلا بووف
 * هو ف يف ترك ةّونلا * بلعتلا :ءادو بج

 ةريثك يلا ةاوتم ضرا* ةَوثلاب خوبصم ها
 ةلعْفَم نزو ىلع فيتا اوم باوصلا ٌلعلو ةّولا
 ةيلاعك

 تثيغذأ ركبملا آي هب: لصتا اذا رج فرح ف

 رز حاملة يف ليقف هيف هب
 ةزومس نم هلوق يف اتتمجا دقو ١ ةينامز وا ةياكم اما و
 مهلك دقي. نضفو ضرالا ىندا يف مورلا تبلغ كغ مورلا

 رم اك ةيفيقح نوكي بق يقو٠ نيس يف نس

 هللا نيديف .تولخدب سانلا تيارو وحن ةيزاجموا
 يا رس ننوكي اماني كلل نزع (ًياوفا

 يببصأ نيلي يأ ب يسار: يف ةوتسلفلاو يعبصا 5 متاخلا ايانثلا جورخ وا اطوطل .تيتنشلا نم: قانسالا



 ةوف قى

 1 مثلا # ةيدق ”ةغل يف هآّرنلا لاقو.انل اوزيدخا | ممسلا نم رتؤلا عضومو . .ةتوجو ( منا جرفم باو ىلا

 اراقب نم ضرالا تبت امم ةرفبلا ةروس يف ةنمو : موغلا يف ّيرامنالا نبال اق ٠ قإوفإو قّوف ف ج ناتفزلا ن اةوفلاوا

 | ةطنحلا اًضيا مونلاو .اهلصبو اهسدعو اهموشو انآ امو يل قورفم فيس قونلا وذو .ثتايو رك قولا

 || ةدنع لكو بخت يلا بوبحلا رئاسو زبخإو محلاو | بست مورلا كولم نم كلم قو و ٠ ةينابرلا جملا دبع
 [ىهو اف ةعئابو :ةهيظع ةمقل وا ةموث وا ةلصب نم | قيفلإو ٠ نيقاقل اب قرف باوضصلاو ا ةيقوفلا رينان دلا هيلا
 |ةلبنسلاو رموثلا ةدحإو ةموُلا * يوْف نزرع ديغم | قتغلا ليوط يدام ثئاظو قلما برطضللا لبوطلا

 اعط ياام ةسلهجأو# در 3 ج كيعبصا نيب لمحت امو ثاسكتإو لِ قّوذلإو ٠ نيفاقب قيفلا اهيف بإوصلا وأ

 أ ماشل اب ةدلب ةّيماقأ < رب دلب مولا +زمهلاب 00 ةلاختو ٠ فرطلا ةدّدحلا ةريكلا هآقْوَتْلا < قوفلا يف
 ًااينإوافلا +« هاّينلا نسحو ةكربلا نؤفنلا - | ةيسن ُةيفاَقْوَتلا + ناقوف اهنم نس لكل يا ةآقوف
 تييلصلا دوعاط لاقي عباصال اك ةظيلغ 5 عب رتولا عضوم ةقؤُلا * انتل ٍضيفن قوف ا
 عرصلا نماهب ىوادتي ىلع فافلا ةمّدقم يا ةبولقم فو قوق ج ممسلا نم

 ا ةهف عب قف هب قطن اهو وي اذكب لجرلا هاف . : | ىا ىلا برطضملا ليوطلاو الا تلق ينل اوإولا

 | نانا مهم نت امف ةيرقبنلاهتماقم نم يرنرحا لوقو رقفلا ةقافلإو ٠ نيفاقب ةقوقلا ريخالا اذه يف باوصلا

 ا]اضرللا خال ديب لااعتسا ن ناسل مدحال هافالو | ةَقيتلِإَو . ئاف عمج هابطخمإو ةايدالا ةقّوتلإو . ةجاحلإو
 .| ناك وني لجرلا هوَ ود .ناسللا هافال لجرلا هاف يذلا نبللا مسا: ةردك دعب اهخوكسل هي واول بلقب
 ١ 0 ةهوافو ٠ هوفأ ةلعج اهيونت هللا ةمّوف * هيف تت ةيفو:قيقو قيف ج نيتبلحا نيب عرضلا يف عمدج

 قولا لع ملط يدقن ىلع يا بلقلا. ىلع ًةاهافم ةاهافو |:باحجبلا يف عيدجأ اماضيا ىيوافالاو قيوافإو قاوفإو
 ا ةرخافو ةقطان | ليللا نم ةقّيفلإو ةياس دعب ةعاس رطمي وبف هلا نم

 هافتسإو ٠ اوملاكت اهوافت مونلا ءوافتو .اهب قطن رةلكبو لكلا نم قولا + اهعافترا ىشلا ة ةقيفو» ةراكأ
 [ىارقلق دعب ةيرغو ةلكا ٌدعشا اهافتسإو ةهافتسا لجرلا| قّوفأب بالف عجر ل افي ٌيمحالا لاق. رك

 يعملو هّيفلاَو ءئقلإو ءافلا * برشل اي ةشظع نكسا | عجر ينعب هيف لصنال قوفلا رسكتم رمجب يأ -

 يف لالا رابنعاب ماخال دحاوالو 7 0 .نيتبلحلا نيب ةحارلاو ةحارلا ةقافإلاو٠ واقي سي

 |[كفذلل اك هاملا تفز 6 ند حمل ج اهعرض يف ةفيللا تي 5

 | اهانبا بجوف ةكرمنم 6 تمقنو ةتس نما ذَحْؤ ام قّونملإو٠ قلفم يا قيفم 0 قيوافم

 أاظنل فلالا تقذح مث انونم ا يتبف اهلبق ام حلا يا قيفتسملجرو.بورشمو لوك انسة البلد
 لوطا نم لقبف نيؤلللا ثوبي: ناتكاسلا ءاقتلالا ةقانلا ةقافنلسا”ىم.ذوخأم مولا زينك

 دحإو .فرح ىلع نكمدملا مسالا نوكيالو ظقف هانلا ليطتسم ”جحرفم ةنا الا صل كح لوثلا -لوف
 أ مما وهو اط لكاشم ٌدْلَج تفرح واولا ت اك لوف قيانلابا شخ رم ا اميل لقابلا هل لاقيو ًاليلق

 داددما عراضب رثكتملا ف يف يوه ميلا فو نايتس امال ةذعاطو لوذلا عئاب لاّوَقلا * ةلوُق ةدحإولا
 ابصن ريو ع دمج يورج مالوم داقلا لكاطغو صولا ن يالا 21

 | بز هلا مخ ىلا لفيضا اذا حان ادا يالا موف لاعب: .ريخأ اهون رق + اوف
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 قوذ

 هاولا لالعا نود نم اًقاوفإ ةفّوفأو ءافلا ىلع داولا

 حد هنودج نم نودجلإو اه وركس نرم ناركسلاو

 9 هموق و الف ا م نحب حارا

 |برش ليصفلاو. . عقرت

 فنادى ص لاكازتلا ميلا قافنإو . كلذكاهبل> ||
 ىارفتفا اًقايتفا لجرلا قاتفإو .كلهو لزد لمجاوأ |

 ةقانلا' قافتسإو . قاف لاقيالو ١ قاّوفلا ةزثكب تامأ||
 قفتسا لوقل ةنمو .اًناَوْف اًناَوُف اهباح ةقافتسا| |
 هضرم نرم ضارملا قافتسإو .تقولا لبق اهبلحتالأ |

 وهو .قافا ىنعمب لفاغلإو مئانلإو نودجلإو ناركسلإو
 قئافلا + ٌتفكيال يا بارشلا نم قيفتميال ٌنمدمأ||

 سارا|و قنعلا لصومو ءيش لكن مرايخلإو لعاف مسا

 نيب امو ٌردصم قاّىَنلا#*قنعلا ل اطقئافلا لاط اذافأ |

 أ ةدقان ديؤو" اًناَو افاد هم

 هدنع راقا ام لاقي . بلت مديل ليصفلا اعضري |||
 يل ,ةقان قاوف ردق ةدايعلا ثيدحلا ينو .اًقاَيَق الإ

 نامركا اري انامز ةدنع رئازلا اهيف ثبلي ضررملا ةرايزأ |
 يبنتملا بيطلا يلا لوق ةنمو .ةقانلا قإوفأ ||

 اوف امهيب ثبللا ناكو اباوج امهيب نعطلا ناكف |||
 اه ام يا مضلإوخنلاب رق قاوف نم اطام ص ةروس وأ
 قاّوفلاو . قاَرَف رادقموا رققافا وا رةخارو ,ةرظن.نمأ||

 هيف باوصلا وأ ) ىلا برطضملا ليوطلاو ردصمأ|

 عزنلا دنعرشلا ذخاياماًضيا قاّوفلاو (نيقاقبقاوتلا| ||

 ب افلا ةقيشلا عيجرتوهوردصلا نم صخشتيفاا يرلاوأ |
 | عفدل ةدعملا ةمكرحل فر ةقوزاحاب ةماعلا دع فررعيوأ |

 ٍبرهلل يضابقنا خف 0 مشا .هيذّؤي ام

 نما يكلم نيئالق 3 فان تقلا ا وهو . ساينلا ىلع ايل اهبلقب|

 2 3 هيو قاما لع ءابضبقو بلاحلا قافاو ١ ةقيلمو م يه اهعرض يف ةقيفلا تلقيت

 بل ا> | .ةعصل | ىلا عجروا هيلا ةعصل ١ تعجر وضرم نم ٌنالف

 ةلودلا فيس تخا اثر يف : عبوس كرت مم بكت ةقانلا نال تقولا نم نيعبلخما| |

 قوذ

 ايلا .أبيف َق وف 0 كد قار ةدعملا رعق َنل قكللذب

 قاع
 براضملا ليوطلا قاّيثلاو .ةقنإو ةقوفأ ج

 ٍ باوصلا وا ٠ ننعلا ليوط دام ٌرئاطو ىلا
 أعط ةلمللا ةننجلا قانلا » نيفاقب قايفلا نيريخالا | ه

 ا قلاب 07 وطلإو ةارعكتلإو خوبطملا تيزلاو |

 ل دصم قولا * نيفاقب قاقلا ريخالا اذه يف بإوصلا |

 تدعص وحن ناكلل فرظ لصالا يف وهو. تحن ضيفن قوفو

 رببش قوف انشيلوحت نامزللا لبسي دقو .لبجلا قوف
 206 اذا الإ برعم وهو ١ ربش .:رثكا انامز يا

 لع - 3 +4

 رعاشلا لوفكأّمسا لمتسي دقو .قوف اف ةئام يددعوجم | ةقانلا
 رولا: نيب: ام رادقالا|توانع

 ٌنود قوف لكف تركذاذاف

 : لضفلاو ةدايزلا ءانعنو يكمل هالتسالل راتني دقو
 قوف اذهو .ابيلع ديزت يا ةعسنلا قوف ةرشعلا لاقيف |.

 ينتملا لوقكّيونعملا هالسساللو يامل ضفا ياكاذ

 داي نخ رعت نأ قوف اي نأ

 يفو ٠ ”ملع لع يذ لك قوفو فسوب ةروس يف ةنمو
 ةظوفلاب العش س اضنانا يغسل هللا مرا كبلاعرو

 .ركلا يف ليقورغصلا يف اهقوف اهف يا اهقوف ايف| اق
 نالف كل ليق اذا اك اهنود امف يا ةديبع وبا لاق
 لاتتر .ةنم رغصا يا ٌنالف كلاذ قوفو لوقت ٌريغص
 توبكتعلإو باب ذلا ينعيابنم ظعا يا اهتوف امف ةاّرفلا

 باوصلا وا لحما برطضملا ليوطلا قْْفلاَو .اهوحنو
 ضيا قؤفلاو : هالعا ركّدلا قوفو ٠ نيفاقب قوفلا | ةبل

 ىلع يزل انو /اًعِشَر يلا اقف انو لوألا قيرطلا

 نم ٌنفلإو ٌرئاط ضيا قونلإو ٠ ٠ عجري لو ىضميا هقوف
 ىازرفلا جرخم وا ناسللا فرطو ةأرملا جرفو مالكلا | ين "قيفؤملا كلذ عفدل حاس ردع يذلا نم
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 فوق

 ارماعلاني انكو

 ١ دورب نم ون اًضيا فقلإو ةقاوفو فوق 00 كف نااسيرلا و خ كرم اليو ل اقروا

 ره نبا لوقو نطقلا خو نمجاا ٠ ضّواف سدصم ةضوافملا د هيف صعب ىلع مضعل

 ةعازحال انطوان ةكرجإل يعول اب اةةحراشل قهر
 ةكرش ايلباعجو كتيفل افكصتو ال اهو 6و اس دمقكار تاع
 نا لعوا ربمركذ الب تمكن يتلا يف ةضّوفل]و .ناتعل

 |يندلا قلخ ِضْرُف اولاف موق ةيضْونلإو.اط رمال
 مل كم لأ

 با تاي ف طولا كارا كالنؤم
 لوف نمو: ةيديسةغل يروا ةظّطخغ رزأم وأ ددسلا نم

 تعا دقو ةّيجركلا هتماقم نس د

 |ةلخأو ةظوفلا ريغصت ةطيّوفلا سناك ةطيوغب
 ناين ناصع لامس ايار كلغ ابابا وز اططاولا
 ليدنملاك سن نم ةعطق ةماعلا دنع ةطْوفلإو .رزآم
 اهسغ دعب يديالا اهب ل

 يل هيت احر كابا طا يمر عروش الخان

 تا ١ كلم
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 رقاب باطل عرب عقلا - عوف

 لوقت ةّماعلإو .اطَوا ليللاو رانلا نمو . هّدحو ةتمح|

 | لوقو 0 تجرخ يا ناكل يف تارغحلا تعافأ
 اين يا ضيرملا حّونت

 ةحئارلا ةغئافلا#تحاف اًعروَق غوف غولن ةحتارلا تغاف |

 يرن اال ةعوق * ملا يف يضل علا  ةمشنخلا ْ

 غوفا لجرو . فخ يا ْعَوْفَأ ف لاقي. خَومْلا وذ غَوفألا

 لارض يأ
 ىلع هباهبا رفظب لاقاَقوَف فوُثي لجرلا فاف |
 كيلا الرإ هملول هل كلل دوك سوط |

 يا َرغزالو را فاف اف هي 1 لونن .اذهالو

 فؤوُقلإو فْوَتلا * هتبابسرفظو ؛ماهبارفظنيب عرقالو
 مخلاو ثادحالا رافظأ هي يذلا ضايبلاورتبلا ةناثم

 ف | ةرشقلا مخل اب فوقلاو ٠ فإوفا ج ةفوف ةدحإولا رثكأ |
 يفورمتلا ةمحل قود ةإونلإو تلقلا ةبح لع نوكت يتلا

00 

 يل ةاونلا نطاب يف هآضيبلا ةبحا ةاضاوضاوت و ىضاوضاوقو مندل ضاق مه

 ا زتدشلإو ةطيّرب

 حالا لوق ةيناثلا نمو

 لدنصلا و اويل ةتوقو . ةهكدلا بييظنل |

 | ل | اسم كبدي

 | كد ىرعلا ةعئلم لال ةاو وبدلا ةيحني فولو
 || قاذامو. بانثلا نم فونلاب ةهيغرهزلا فوفل اب دارا

 افاضم فاوفأ تي ايم يا اقف ينع ىنغأ امو اَقْوُف

 الا اطر لقال قيقر ةةفكذم درب بشل عا

 |ناوهو نييعيدبلا دنع فيوفنلا ةنمو ٠ لوطلا ىلع
 اهوا وار دال يف ةيوعسم ٍلمجم تيبلأ يفرعاشلا ناي

 ضرانلا ربت ع يشلا لوق لوالا نذ
 د ا

 اىنج وذو اوند اودص مه مهو

 يءاتضل اور اورجم اوَقَو اوردغ

 ”ةليوط هيلع يقاياكش نإو
 قاببا توكش نا" مح رطقي

 ىلعلا ىلا قراو ”مسأو لسإو قباو مدخ

 فرعي يدنهلا لفغلا نم عون لقؤفلاو لقْؤَتلا
 تابن رمث وه ءآّبطالا تادرغم يفو .لفوفلا زوج ُهرث
 | ةنولوانتي دنطا لهاو بيطلا ةزوج هبشي دنطلا يف

 مالع اًناَىقو اَقْوَف 8 وني ةباحا رالف قاف

 تقاف اذكو ٠ مهلغوا مولع جرو ماضفو فرشل |ب

 : ةكوُق رك اًماوَق ”ممسلا قافو ٠ لاجملا فيس ةيراحلا
 وبلا ةباصإو مردص ند جراند قا 3 زجر

 ىأ جورخملا ىلع ةسنن تفرش *ا اًماَمو اًقوُؤَف هيسفنبو

 0 ف ةقينلا اها ا تاكو تاق

 ناك اَقَوقو اًقَْفو اًقاف؛قّوفي قوقو قاني ممسلا قافو

 ممل قّوذ * قونلا يس ٌراسكتإو ليم وهو قوق هب
 0 نبللا 0 يالا اًقوف ند اول

 مدت ةلوهو 0 بلقلاي ا بلفلاب 59 | ةقفوا لاقبو



 نوف

 ةوخأم روتلا لع ةعنشلا ءابقنلا لوقو ردصم

 الف هاج لاقي . اهيف ءطبال ينل ةل املا فيس ليعتسا| |

 , لصو ين نكرح نم يق وروف نم عجرو نجاح يف |

 ىغا دعب ام لصي نأ ةققيةحو ٠ اهدعب ثكو لو اهيف

 بلك وقو ثباريغ نم ( نامزلا نم يل ) ةلبق ابا |

 ”ادالا ,ينوجو وول تانيرسما ايلا .ةواويوت |

 رات ام ةلعفاال اعلا .رئاف عج ةايظلا رئوثلاوأ ْ
 ةرافو.ةزافلا ةدّجاو .ةرافلا +ابباتذاب تصبصبام كل

 لاغما نمو . دْرولا دعب تيِدَت اذا اهدولج حوف لبالا | |

 رمالل بّرضي.رانلا دلوف لبجلا َليَح للوق نيدلوملا|
 ألبا 5 املا ةّرونلا *« ريح ثما ةنع 3 م

 فد ضم ول دهر ةنتمو ةتاّرس

 عذل نم ابيف ثدح ثباهلا ةايطالا دنع دكا ةروفوأأ

 ناليسل اًمبس اًيلاع نوكيدكلل دا اهتبلغ دبع ءارفصلا
 فاعلا

 اذا لا تزوغ اذا ٌنشفنت سرفلا غسر ف "عر زم

 ءاسننلل يعن ' ةماكإو عونا هب ولولا بلقب ةريفلاو.تكرت |
 ريكذ دوما دنع ميرا ديع * ابعد راردا لجالأ

 ثوم لدا + هليل لإج ا

 دا نانزاّودلَو 7

 فوجلا ىلا ما اا مرح ةرادن لأ ا كولا ضرعأ

 دقو ميو هيلا دعب كاشعلا رم

 لاقي . بضفلا عيرسلا ديدحلا رولا * تاظح ةببجال
 نوت
 قزرماؤاخو .كلهو تام اًرْوَقزوفي ليما زاف ا

 نم ُةّح ذخا نم. لاتيو . هب رفظ رخو .اجن : .وركم ا
 لجرلا زّوف * هب صنخأو هل لس يا ذخا اه زاف هيرَعأ

 خو دنمالا ديز نب تميحلا.لوق ةقمو . تام اريوغت
 _ كوْرَج مدعب نم زّوفو ىو امكن أ اهّرض امو

 د"

 لباب" يعارلاو . ىفم لجرلاو .رهظو اذب قيرظلا زوفو رؤنلا » دن دعب اهكرغأ انلا امهف واولا تادف ةَرَوق
 ةزافا ه هب ةزافا * ةزانملا مطق :نالفو .ةزافللا اهب تدر | نم

 يبه زورفظ يا هب زافف اذككب هللا ”ةزافال افي. هيب ”رنظا رمد هيف ريخاتال يذلا تقولا يف يبطل ياردفلاروذ

 ضوف

 ةللظم زاد * كالاطإو ريخماب رفظلاو ةاجنل از وتلا * هب

 تففيسل تبرض رةييخ ف ئدنملا لوق 4 ةنهو ٠ نيدوهتعل

 ةيكاطنا رهاظب ةلودلا| ء

 هلك ةبيبشلا هام نم نشحإو
 مدان انا زي قيل دج

 ج اهيف ةةمال ةلغلاو ةكلملاو ةاهخلا ةَراَنكا * ةزافملا 5

 نم ذوخأم ةروكذللاةالفلل ةزافملا ليق :زوافمو ثازافم

 .01 نم اهّولخل توملل ةئظم اهنال تام يا زّوف
 ةمالسا ابآلؤافت كلذ اه لقفل و اجن يا زاف نم ليقو

 وتمالسب لؤانتلا لجال ياس ةّيمحلا ةيغدل نا. لاقب ام

 ةتيشوَم ةدحاولا كسلا قيِثْوَلا
 3 رفا ط نب ةصوانم مالكلا ّضّواف - صوف

 ليسو سحب اظلوتت وسالا اهلملا كود ىضرق
 وللا تصوف قءافيؤبارم البر اهتينكري ولو ةيبلا

 ليقو .ربمريغ نم اهجوزت ىح جوزلا ىلا اهيحاكت
 مسا ةغيصب ةضّوُفُم يفربلا كح تامها يا تّضّوف
 عرشلا نال لوعنم مسا ةضّوفم مهضعب لاقو: لعافلا
 ةضوافمةضّوافو.وطاتسإو ةتايثا يف اييلارجلا رما ضّوف

 ضو افتوم يف ةيكراش لولا قون مالا اف راجت ءاؤاش

 ..ايواستو عججا هيف اكرتشا اًضوافت لاملا يف ناكيرشلا

 ىضْوَف ”موق * اضعب مهضعب هيف ضواف رمالا يف موقلإو

 مىضعب طلدخم وأ نوقّرفتم وأ لس يئرال نروواستم
 ئدوألا هوفألا لاق ٍضعبب

 مل ةارسال ىضوف سانلا حصت ال

 اوداس ملاَهَج اذا:ةارسالو

 ىضئضوقودملاب ةاضؤضْوفو مي ىَضْوَق 5 مرمأ لاقيو
 .رخالل ام يف مهم لك" فوصل كلما تخأو :اكاذارصقلاب |

 ا 1١1



 حوف

 | نم ٌيريرحلا لوقو .هيف كيلع تاتفا دق كنود كرما||
 تاتفا رهد نما نب اينما كلم ها ل 0

 زو و .ةمرخ ا هي تولي ام لعف ةن :اك] ينبنيال اهًارتجاي

 7 تذعضف هفاطق تقو 2 0 هم 7 5 هي قبط

 فاخا لاقف 00 تككرساادف تليلوا 94 هل ليقف

 تومف طئاخحلا هيا طقسإ نا فاخ يا تاوفلا توم

 رواشيال هيارب درفملا اًركصم تيوفلا*هيلا لصيالو داري
 ةارمإو ثيوف لجر لاقي . ثنوملاو ركذدلل انجا
 ةيراجنسل ا هتماقم نم يريرحلا لوق يف تالا توف
 ذا دا اراتاتنللةللَخَدَو تاكل هراج كدا ع داخل ا مم

 رواش الو د هيسلنن أر لوعي يذلا هب

 كنتو ةتيسراف هاد توقلاو ولاو.ةيسرافلابهتدو |
 حافك ةنحتار ترشتتا اًجْروَف جوفي كسملا جاف

 لاقي. دّرب اجعوفت وسفن نع جوف * درب راهنلإو .ءاحاب|
 لجرلا جافإو . يسفن نعدّربا يا جّوفا ىتح حتارب تسل
 ىلع لبالا لسرا يارلإو ادع سرفلاو ٠ عرسا ةجافا

 ةجافتسا لوهجلا لع ثرالف مقثساو . ةعطق ةعطق ضوحما ْ

 نيعفترم لك نيب ام عستم ةجئانلا * لوعتسإو حففتسا
 سانلا نم ةعاججلا جوَتلا + ةعاجمإو ٍلمر وا .ظاغ نم
 جوافإو جاوفإو جوف ج ةعبرسلا ةرملا ةءاجلا واأ

 نيد يف نواخدي سانلا تيارو تل | ةروس قو. جدافأو |
 ىرخا دعب إب يا اًجإوفا هللا

 عّوضت اَناَحَوقو اًحووفو اَحْوَف حوفي كسملا جاف

 جيرلا يالا حاف لاقيالو اولاق . ةنحئار ترشتنإو

 | تّوف لونل ةماعلاو .ىبسلا وهو تونلا نم 0 ن

 | ج نيعبصا لك ةجرفلاو ٌر دصم ثاوثلا * ةنغب

 | ثيحوه يأ هديو ه#ثر توفو هيف ثق وهو . تاوفا|

| 

 دوف | برعم لا عنعنب ةماعلا دنع فرعي تابن ولا

 زمهلاب رآنلا رافلا * نازيملا ناسل نافنتكت نات ديدح | لب تحاف ةنتنملاو ةثيبلا يف لاقيالو . ةصاخ ةبيظلا|
 [اهلصأو رات بن ةنجايلاو دوق ةلصأ» نانالا يلو ' ةثيبخاو ةبيطلا يف اعدم لتافا اهحجير ثيه لاقي|

 ' ١ الخ لك ذنب ياملعلا نادوافتي اهو ا ةدرشا ادؤبنت

 غافرالا ةقانلا

 روف

 ردنلا حافا *مدناب تمن ةشل إو .تلغر دنلا تحافو

 زجارلا لاق ةقارا مدلاو .اهالغ

 احارم جراسا عدن ملو احابمت ) كلل. انلنق نحن

 احافم اَغَدَو ا ا

 ناكاذا وا تعطس اَناَحَوَف خوفت يرلا تخاف
 لجرلا خافا نب عر ةنم تجرخ..لجرلاو . توص الات

 دربا يا ةرييظلا نم كع رشأو .خاف ىنعمب ةخافأ |

 ءيثلاب «يثلإو . ثام اَدْوَق دوني لجرلا داف
 + ةدئ افلا متالإو هيي وابهذ نالفلل املإو .ةطاخ
 .*ءانتقا ل املا رالفو .ةتامإو هكلما ةدافا انالف دافا

 لبحلا قوذ لعولا دّوفتو . هايا هاطعا لاملا انالفو

 يف ةغل داّينلا * يمال نم ناديافتي باوصلا ليقو
 [ظعمو ٌردصم دوتلا* دأ اقيم دوي داوغلا

 ظ ادب لافي : سارلا ةيحانو نذالا يلي امم سارلا رعش

 ,نالفل لاقي ناتريفض هل ناك نانا درت كنغلا

 جونللاو ىلاوجلاو لدعلاو,ةيحانلا ضيا دوفلاو .نا
 | 2 دم ةفلتم يا داّيْثِم ةفآلثم لجر * داوفا ج

 نمو ٠ سورعلا بكرمو جدوطا جدولا -جدوف

 هب ىوادتي افوزلاب هيبش ثابن جدولا
 تشاج اَنارَوَفو اروؤفو ارق روثت ردفلا تراف

 [جرخو ضرالا نم عبن هلكلإو
 |0 ار يةومللإو كيرضو جاف قزدلاون ىرجف
 | .رونت ابلعج اًروَف اهربغو ردقلا لجرلا رافو .رشتا
 إو . ةريفلا اط ل الخلا ود 5 1 0 روف نازدملا ثالف رافو . ىّدعتيالو ىّدعتي
 ظ 0 مسا ريافلا * روفت ابلعج ةرافا ا

 يا ُهرِئاف رافو .اهريغو باو دلا نم بصعلا رشننملاو
 ناَرابنلا * ردقلا رح نم روفي أم 076 * هرعاث راث

 اداة



 . ازعل 1

 ههيف

 | .هكشنالا ماسقا نلاوخ يذلا كللطلا 17

 .بطاخلا ريض يف امرمالعتسام اهنتسالا تافيرعنلا فوأ||

 نهذلا يف ءيثلا ة ةروص لوصح باطوه ليقوأ|| ١

١ 

 ا

0 

ْ 
١ 
١ 
١ 

 .ماهغتسا لكس يل 1 :ةرا ةيضنلا هذه ىلع عرفتي نا نكيوأ | 1

 6 00 هلا نحاب هبيش) عوقو ةروصلا كلت تن ناك |

 .ىقتنا. روصتلا والا أد قب ,دصتلا وهاطوصخ اهعوقوال

 | نال ع الب ”ماهتسا رمالعتسا نك تايثكلا |١ يف ل اقو

 ذا راهتنالا نم خا وهو ملعلا بملط رمالعتسالا

 لوقا قش .١١ نيختو ناظيذق لإ لع مني ام لكس يلأ |

 مالعتسالا ريغل نوكي ماهفتسالا نار ابنعاب اًمالعتسا
 | ممولق 2 نا ون نيذللن ايلاوخغ جعوتلاك

 9 قش لا ظظبتسالأوا كرب تيل لل هلاركذلا |

 اى لاش هو دتدا متنك نا دعولا اذه ىتم

 ْ دنعو.. لوعفم مس ١ موبنللاو ٠ ماقملا اذه. ةةليعسللا

 نا ناش نم ام يا لقعلا هي لصح اموه نييفطنملاأ
 لوقل اب ما لعفلاب لصح ةاوس لقعلا ب لصحيأ
 فالخ نيّيلوصالا دنع موهغملإو . ةطسإول اب ما تاذل ابوأ

 ناب قطنلا لحم هي ظنللا هيلع لد اموهو قوطنملا|
 مسقني وهو ١ هلا وحأ نمل احوروكأملا ريغب امكح نوكي

 مازتلالا قيرطب ةنم مهي اموهو ةفلاخلا موهنم ىلاو

 تبث ام فالخ ىلع توكسملا يف كحلا تبغي ناوه ليقوأ

 قوطخملا يفأ
 ةبف * ةيسن «يشلإو . هيَ ةهابق ةبفي لجرلا هيف

 . ديا داسنا «ينلإو . ايي ةلعج اًهاهفا هَبفإو اًبهفت هللا

 يا تبهف ىتح ٌنالف اهنع ينيفاف رةجاهل تجرخ لاقي
 يشل لوق ةنمو .ةوابغلإو ْيلا ةهاهتلا * اهايا يناسنا|
 ّيرعملا ءالعلا نا

 ثدام لخب اب ئداطلا ريع اذا

 لفافات اند زيعحت
 رعاشلا لاقي لا ل

 يح فل لو اق ينال راف

 ثيوف

 اهميفي نب . ٠ اط يغبا ةيح

 يا هب ةجف ةَخَه هد ار.اهو ٠ هذ اننيثؤنم يلا ا

 مالسالا يف ديف كلم تعمس ام ثيدحلا قو٠ ةطفسو أ ناف.

 * امؤحنو ةلهجمإو ةطغسلا | ىنعي ديّئعوبا لاق :اهلبقأ ا

 ةيف ةيفس ل اقي .ئبعلا ةيهفلا
 لجرلا ى أ تاي( 5 فد او) انيق وبن 2

 غي ةياَولا * فغضو ةبار أطخا يا ةيار لاف ةاهفا

 ماع يف ةلاكملا قيرطب ّقحلا باطخ ةيفوصلا حالظصا

 لاخلا

 ركذيسو ٠ مفرلا ةل اح يف ةسوخا ءامسالا نم وف
 هوك شيف

 تِمقو بهذو ىضماناَمفو 5 توني رمالا تاف

 لهل لو اهتقو ىضم اذا ةولصلا تتاق ةنمو. هلعفا

 ؛ كودي مف ةنغ بهذ ةزوعا اًنالفرمالا تافو: هيف

 سبيقلا ءرمأ لوق ةنمو |

 قباس كب ينثاف نا ينطو ايف

 لايِلا كنكاسا يعنباف رهدلا نم
 ةلعج ةتافا ٌءايأ ةتافا *هب ةقبس اذكب انالف رالف تافو

 .هب ةتافاتؤفت هلاث يف هيلع ثرفتو - ةنع اهب بهذو ةتوفي

 نانيشلا توافتو ٠ ةبلغلا ىنعم هنمضتل للعب يدع
 .انلدخإو اةهنيب ام دعابت ردصملا يفوإولا ثيلفتب ات وافت | ٠

 ردكلاو خل إو: سايقلا ىلع ردصملا يف روكذملا نيفلاو
 كلل رول فوادوم ايات زظيلا اوان لاف وأدق

 نم يا لبق ,توافت نم نمرلا قاخ يف ىرتام

 . توفت نم ئيداسكلإو ةزمح أ قو . رسارطضإو يفالدخا
 ناكول رظانلا ِهلجال لوقي:خبميع نم ينا ٌيدسلا لاق
 تّوفنلإو ثوافبلا اَرنلا لافو. نسحا ناكل انك

 مدعو فالدخالا وهو ديعتلاو دهاعتل اك دحإو ىنعبب اه

 يف ام نظن ةتاف' دق-نيتوافنملا نسألك ناف-ساتلا
 هيِلَعَو هاد[ الا ”هعياتلا مالكلا تاتفإو حالا

 يا لوهججلا ىلع هيلع تانيا ثالفو . هيلع كحرمالا يف
 يف نيش ثدحانم لكأل ا مرما نود يش لعنيال
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 نم ي يرجلا نع دارت وا هب ةارتعا سرفلا رهف * ةنع

 55 5 لجرلا رهغا» يرجنا يف

 عهتجا ا مساردم ىلا وا دوبلا ديع دهش ٌنالفو

 .هب عدبأف عدبا وراغلو٠ نميسلا عا وهو . لّكتو ةمحل

 اح عمت ىرخالا ةتيراجو ةةيراج عم الخ ٌثالفو

 | لوهجملا ىلع ةبراجلا ت تترويفإو . ةنع يملا سجولا ودو

 رجا رهغلا * هيف عسنا لاملا يف لجرلا رهفتو. تنئخ
 ج فموي كذم تفكلا ٌااعوا نوجا هبقَدي امردق

 تويقرلا ع مآ ءابطالا دنع ليعتشيو. .روهفو راه م

 ساردم رهفلاو ٠ ةيالصلا | ىلع ةيودالا هب قمح يذلا

 هيف نولكاي موي وهوا 2 يق هيلا نوعمدجي دوبملا

 ةياربعوا هب ةلكوه دييعوبا لاق. ٠ رونرشنو

 ادق وق ىأر لع تب فو د ابحا
 ٠ مربف نرد اوجرخ دوبيلا ماكل اقف معاين اولدس

 روض 1 نا بإوصلا نا يدنعو

 يق عقب 0 دوهيلل د ديعوهو ةعرق هانعمو . ةيناربعل اب

 ثداوحل اراكذت راذارهشنمرشعسناخإو رفع عبارلا
 | *مرونلا يع ةنومسإو . ةاروتلا نم ريت-ارفس يف رك ذملا
 هيف قلي ضخم مزمل يوما يوريغلا ةربثلا

 5 نك طيسو قيقدلا ِهِلِعّرَذ ذ لغ اذاف فضرلا

 ردصلا مل رات

 سروهلا * اًسِرهف هل ليع ةسرهف ةباتكن ترهف
 لوا يف نتف دو .بتكلا ةآمسا هبف عمجت يذلا بانكلا
 كاولالا ديم عسرفر يق انلروكذ نمضعي ورخا وا باتكلا

 بولا ىلع فوقولا لبسي ةنم اهعضاومو لوصنلاو
 ةيسرافل اب تسرب برعم. . نآلا فراعتملا وهو .اهنم

 00 باكا كوع اول اقف لصالا !ولهعتسا اهئرو

 سرابهق ج هايشالا عماج ةيمورل اب تست

 ”خدشو ةرسك اضف ةضهفي ةضيف

 رح ىد لاقي ٠ل املا ىلع مايقلا نسحلا هاقيَقلا -هفبف

 | يا ةفبف لجر لاقي ٌئيعلا َُتَبتلا « ل املا ىلع ءافهف

 2غ يا ةفهغ دي لاقي ثلا بلا + بيغ

 يف عاطقنإو يفعض
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 ةانالا قتفو . ةتقبف باصا انيق ةيغي ةقبف انف وهي
027 

 ىشمح الا كاع ببصتي راص ىق> ًالتما انبفو

 0 ىلحلا ل1 لع حورت

 ؤيغت 'قارعلا خيشلا ةيباجك
 ربلا قفإو ٠ ةقهانلا * ءاوكربعبلاو . هلم هانالا قبفا|٠

 قربل قهغتو ٠ قف ىنعمب ةلنالا قهغتو ٠ عسن | ةريغو
 مدلاب قبات يل | ةنعطلا ةقدانلا 2 غطا قمغنأو ' هربعو

 دنع ”ظعو وللا قتلا« ةقهنلا ىلع ةّيكوا ببصعت يأ

 سارلا قئاف دنع“ ضع وأر اقنلا لواوهو قنعلا 928

 .هآكا ةريثك يا ا دهب * قاف ج ةاهللا ىلع تف قرشم

 اوروبا هلاقا . عساولا قتلو

 ٍدمعم ربحال قوف شيعلاو
 ردرمح_قهفنم ىصحا رب

 لا لاعب وتلا "منوع. فلكم < نام
 ' رابلعأب لعنلا نزوو ةيبلعلل داب .لطابلل

 ظ 4 55 ثزد ىلع هنوكا

 01 ةماهقو مصنا يو اميقو ابق ةمبقي ةيف

 .”موهنم كاذو هافوبف هبلتب ةفرعو ةملع ةيماهقو
 ء ايلا ىلا اق مسالا 0 مهلا

 هب ترشاام يءاودو ينتعمسا

 ظ مهلا هلق يدكذف ثلفغ ناف :
 |افاوهو . هب لع رسرشا يذلا ركمالك يف هلق يا
 ْ تفرعو مالكلا تمفل اقيف تإوذل ابال اقلاي قلتي

 ؛ ةيّبقي ةلعج أبا ةمبفإو رمالا ةمبق * ةتمهف ال لجرلا
 . رمالا مهنا لفن الو .هيش دعب اًميش ةمف مالكلا هنو

 ة.نتسإو :ةمبف ىنعب مالكلا مهتفا لوقثو ةلوفل ةماعلإو

 ٌردصم مهلا +« هايا ةمفي نأ ةنم بلطو ةنع ةربختسا رمالا
 ٠ :بطاخل ظنل نم ءيشلا رٌوصت مهلا تايلكلا يفو .سا وا

 أ ركيلاو ٠ عماسلا مف ىلا ظفلل اي ىنعملا لاصيا ماهفإلاو
 .بلاطملا لا امع عوجرلإو يدابملاوت سفنلا ةكرح

 || .ةكرحا كلت نمخ يف ةعقاولا تامولعملا ةظحالمرظنلاو

 [لخا دنعو .رابتتسالا ماهفتسالا* مهلا عيرسلا لا
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 يد

 زانتكأو 3 هلم ناكم ةقرب , جتا يف ضالعخا وأ هتعفر يف

 ىذ يأ نئفنم 1 نيننت هب ثبوث لاقي. ناكمأأ

 ةنفم 5 ارد . بئاجتل أَ ياي ئىأ فم لجرو٠ نونف

 ١ كل لوم ةقانو ىلا ةكيسلا زوجتلا ةّسفلاو 5

 ريعبلا نونفملاو . فاشكلا نم فشكتت مث ةارشع اهنا

 نينفل اب باصملا
 ج بلعنلا بنعو تاودق ج ةرعبلا ةاَنَقلا - ونف

 ىلس يبا نب ريهز لاق ان
 لزنم لك يف نهعلا تانقاوأكا

 مطل انلا حب َنازن
4 
2 

 3 وهو بلعتلا بنع تح نئاعظلا هذه جدإوه
 مير .نعشلا ةقيفا ذو نق ةأرما * هنول لع رقاب

 اولدبافاةكتف ننارنلإو-.نلطلا .ةعنإو نقال ل1
 ؛نانفا وذ, يا نانيق يل ىفآ تعش * رابلاب نر
 اهول دبا ام هايل اب نونلا اولدباف كاذك نان ةسايقو

 ريناند ىلع وعبج ليلدبراثد ةلصا ناف رانيد يف

 كاش يقو) عطب هعل ف عيمدطاب ل كل ١
 باي نم آن ىني ينفو ( قاح فرح هيف سيل ذا
 . يتب ضيقنو مدع يا ةب ١ يو روهمجا ةغل يف ملع

 ةرتنع لوق هدو . ناف وهف ره ٌنالف ينذو

 لاب يسعوتب بعود
 نافائدلا لك م

 ينافي اكن دسالا تكلا لوق نمو: ةاراد َةانافم ءانأف

 اهدئاق سومشلا سرفلا يرادي كيا. اهدئاق َسومشلا

 ينافأ ةيباحلا هتماقم نم يربرحلا لوقو. ةنم تافتالَتل
 ةاتنا ءانفإو . نا.زلا عطقا يا مارغلا ينشي ام يفر ايالا|
 ينانلا * اضعب مهضعب ىنفأ اًيافت رونلا ىنافتو .ةمدعأ |

 هاوق ل]وزل كلذ ل ليق ٌريطاريبكلا يشل إو لعاف مساأ |

 يف لاقو.هآقبلا فالخ ءاَنَنلا + ءانفلا نم ووندوأ|
 نا امك ةموم ذا فاصوالا طوتس اننا تافيرعتلا ؤ

 اهنا د انفدعنلاو ةدورحلا ٍتاضوالا دوجو قبلا

 ميزت يدلارختالا فوصلا نم تتنت ام أك يا

 نياسسالا مدع ناتلاو: ةقايللا لك وع وانك كاما

 يرابلا ة.ظع يف قارغتسال اب وهو توكلملاو كلملا ملاعب |

 دإوس رتفلا مخ جياشملا راش هبلإو . قحا 0 ظ
 هامفلاو ٠ ىهنا . نمل اعلا يف هانفل ينعي نيرادلا يف هجوا

 قطادعمل اوه 1 دانا هعابي ْوَعَي 3
 حرم يلامترا تيدحتا ةنمو.. ةنئفو ةينفا.ج اهباوج

 رك 0 ل يسال ايما نس ش والا
 ردق ىلع نو ا كل ا علا

 طاح ا وهف سمي اذاف .اًبط رماد ام تبن ينال *ةولغلا
 .بلعتلا بنع ضيا وه لاقيزو. ةينامقك ةظافأ ةتدحإو

 ةأنم ضراو ود نيم عيال يأ سانلا ةانفأ نموعف

 ابيلزانل ةتفاوم يا

 : توبا توبا - تف
 تي بيغل اب ورما يف ليعادبق ده شل دف

 م بجي اع الداشو لبان دف 3 لجرلا دهفو ٠
 ور دكف جتني دهق وهف همونو وددت يف دهنلا هبشإو
 ا ىيض عابسلا نم ٌناويح دْبتلا * نيترمكب

 ىه ليق .مونلا ريثك ةديعب ,تابثو وذ بضغلاديدش

 ثبدلإو دهنلا نم دلوعيو ليق .رينلاو دسالا نمدلوتم
 .دهأو دوه جل اشوكذل ل اقي لكشلا بيم ٌناويح

 دهفو .لحرلا طسإو يس رامملاو ٌبكوكاضيا دهتلاو
 اذا امج امو وللا قردتبلا 2 هيوم انراكلا

 ةَدبلو . تابلكو ةبكل فم تانبق ثينأتلا قيقحت ديرا
 فلخ_ناتيتان ناتظع ريعبلا ات دهفو . تسالا اضيا

 داهتلا * وروز يف ناتئتان ناتيحل سرفلا نم

 * ةدهوف ىثنالاو دهونلا دهْوَتلا *: ديصلا دهفلا ملعم

 ةماعلا ضعب دنع ةدهانملا * ديهأفا ج دهوفلا د ا

 موا هينذأ

 ةريئاكلا
 بولقموهو . ناير ”ىلتمم يا ٌردهف مالغ -

0 
 مسرع 3

 لزتب ملو ةأرل ١ عماج ارهفو ارهف رهفي لجرلا رف

 يهم وهو .اهيف لزنإو اهعماجم ىرخا ىلا ىثنا م اهيف
3 



 نا اهي . ةديدس 5-5 قودلا قمر هيلا رف

 م يا قانفم 3 راج * قئانف َج ةرارغلا 6 * قانفأو ىف ج بكرم الو ولها ىلع ةناركل ديال ررحلا لخغ ١

 يراوح فصي ارعاشلا لاق

 2 4 لا ا د
 قيننلا # قنف ةقانو قئف ةيراج

 ا قنام شيعو
 ةييشلاب
 رع راع كلاب هيابرراب اك ترثملا ليفان

 ةففل ا بقث ةر وقتفلاو َر وقتفلا -رقنف
 د عشتفل اكةرافلا عقتفلاو . توملا عقلا -

 تسلا ةمَقَتلإو ةعقتملا * فاقلا
 رمالا ىلعو هي ماقأ كون ل ناكملاب كتف

 لو هلكآ يف ّرمتسا ماعطلا يفو .<رمالا يفو .بظإو
 | ةيراجتإزءةبانك الفال له دارالا| قو ؟ نيف ةحمل اقع

 | كنفو .هيلع بلغو هلع ىّدعت اكنف نالف 0

 رمالا يف كناف * كتف ىنعمب اكونف كتفي ماعطلا يف

 رمالا يفو .بذك ل جرلا كنفإو . هيف لخد ةكئافم|
 ةلابلاو بجعل او ثدصم كنَتلا * بظإو هيلعو ل |
 ةءاسلإو بابلا كلتفلاو .ءاتلاب كتفلا بإوصلا ليقوأ

| 

 نرم ةعاسلا كتل ةنم ةعطنلا وا ليللا/نم
 اعنا

 ليالا
 نوم ةعظتلاو بَمَعلا كّتَنلاو . ةنم ةعطقلاوا

 |ليق ٠ اطدعإو ةارفلا نسحا ةتورف ٌنإويحو ليلا
 ىرجل لن اولطب لعرب ةونز ظيلقا هرجع ةرؤم

 ناسنالا يبل عمجم كيلا * كرتلا دالب يف ىوأ نبا

ازئا#اوا هلا يوني ”لظعو ةقثنعلا دنع اهفرط و |
 س

 8مل سيلا جاو لا ثيدحلا يفو . كسلا
 + ةلئخلا اهذالانغلاو تيما نم ةقفنعلا يناج ينعي |

 هاقوحلا ةكئفتملاو . ٌيكمزلا كينفإلا

 .ةنبغ عينا ايف اًنالفو .اهدرط انك اهني لبالا ف

 ماج اتينفت سانلا ترف *ةنيز <يثلإو .هلطَم تبدو
ملا لوقو. ةطاخ ءيثلاب ةيشلإو .انونف |

 هتماقم نم يردر

 ةيبلحلا| ا

 ا فّتخ ل اًوسلا يف ما نتف. لاوس يذ در رمال
 أ

 ا
| 
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 ملعلاو ةعانصلا ىلع ىلطأف هيف عَسْوُب ا 00 لو

 ا *يثلا نفت .رصتفقا ما 0 هآيشا بلط يل

 ظ ٌنتفإو ٠ ٍنونف يف ذخا ثي
 [ نم نونف يف ذخا اًنانتفا هتبطخ يفو هثيدح هي رالف |
 ىلع ةلوح اًنانفتسا ةسرف نفتسإو .نينافال اب ءاجو لوقلا ٠|

 [مينلا ن نم برضو لاح ور دصم ْنَلا#*ي ثا نس نونف |

 يدحلا يف نالفو . ةزونف تعّونت

 وِ 3 نابن 3 ”نونف ج ةلاتملا و ةالعو|

 55 كلاب 1 وهو . ةانع 5 تيل
 هآنق ةرجت *نينافإو نانفا َج 000 #* هيب هو

 *نانفالا ةريثكوا نانفا تاذ ياس ايقرغىلع ةاونفو |
 هيلا تلا 000 نم ثرونف هل ةيشحولا رامحلا ناتفلا
 * الكا نم ريثكلا ةئفلإو .ره دلا نم فرطلاو ةعاسلإو

 ظ +نيدتلا هب يذلا ريعبلاو ”عجوو طبالا يف موت نينا
 *رعشلا ةريفكي ا ةنانيف ةارما*<نانفا هليل ثراَسف بَعَش
 * ن يف ينركذتسو .رهدلا ىرم فرطلا ةنّيتلا
 ضبا نونفألاو . نينافا جءيثلا نم برضلا نوفل
 اكل قمل 1 قطنلاو ةكسللانوا ةيخزتتملا أزل يحمل

 ةقانلاو سرفلا سرج نم طلدخلا يرجإو برطضملا
 ردصم نانتفالاو.اطوا باحلإو بابشلا نمو ةيهادلإو

 نيفلدخم نيتف نمضتي مالكب نايتالا ءاغلبلا دنعو .نتفا

 نيحرلا ةروس يق ةنمو .ةيزعتلإو خلا نيب عيجاك
 . مارتكالاو لالجا وذ كبر هجو قببو ن اف اهيلع املك

 أو دشنإو نانتفالا عون مومو نويعيدبلا ىرج هيلعو
 يسبعلا ةرنح ل اوق هيلع

 ي دنع تناف مولظ ايركبحا

 ٍنابجلا دج نم حورلا ناكم
 يور ناكم لوقا يناولو

 ٍناعطلا ةرداب وكيلع تيشخ

 |نينننلاو ٠ ىرت اك ةساهحمإو بيسالا نبب هيف ما
 ل لاقي . هسنج نم تسيل ىئارط بونلا يفو .نفر دصم
 ظ تشن الب بوثلا لبن | اضيا نينفنلإو ادد



 رنذ

 | روكذملا دنغب هيا اهبشم نيتببلا ممضعب ل اثف أطباف اهب
 لوق ةنمو .ةمعنلل رنكلإو نجت ]و .لادصم دينلاو: اننا

 *يلايب ذلا ةغبانلا ||

 هل ةلالا لاق ذانايلس لا

 ٍدنَنلا نع اهددحاف ةّيربلا يف ف ظ
 ثيدحلا يفو. ةنئلوطو ةناكرا :ليللا ةانفإوتت داففا جاأ

 |. ماما. الب ىَداَرف يل ادامفا ادانفا يينلا لع سانلا ٌقصوأ| |
 اونو اورّدُق يا اورزحو تاعاج ثاعاج ليقو ا
 نم يا لك عم ّنال اَنلا نيتس ةكتاملا نمواتلا نيثالثأ
 اًدائفا ينوغبت نااّضيا كيدحا يفز. نيكتم نيلصللا |

 هيل ٍدْنَق يوذ ينوعبتل يل كل ضع كلبي اًدانفا| ْ

 ةدحاو نيا دج لع د د ا ةيعنلل رنكو ٍرْغ يوذأ

 افلا ةيأ دنا *«ةداح يأ و 8 كيودق - أدنف

 سايقلا فالخ ىلع ديدانف جا
 "ماك ةيآدنفلا عمج ديداننلا-ىددنف | |

 ٍرْع نم ةيخ ةعطق ةريرلنلاو ريالا - ْ
ُ 

 لهن ظ
 أت ىاأ فاقلاب سدنقو ١ ادع لجرلا سدنف

 رقيصعم دعب ١

 يا طباض ىا نشَدْنَف ”مالغ * ةيلغ انألف ىش دنف

 ديدش وق
 دقو . قدنبلا وهو ةرجش لمح قّدتفلا - قدنف

 ينل اكل يبسلا ناخما اضيا قدنقلاو.ةابلا باب يف منقل
 قيدانف ج باسحا ةفيعص --ك

 هيلع ناك ع ةلقع ريغ يا لجرلا لدنف - لدنف ا
 ةماعلا ]ملك نت نر ل

 ذيناي ةييسراف انشروا |

 ةيوبال اك لعجت 0 ”رساطرق راتُلا -رئف ا

 نم لحي مدقوتو ةعمشلاا اهيف ركرت ةلب لب هلفسا يفوأ
 ةيسراف هبف يذلا وضلا جر انيق الفرا ىلا ناكمأ

 نوخلمل| وب *يضتسي «طاشلا ىلع ةرانم يف لعجي حابصمو
 تارانف 3
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 ديب مضعب ذخأي مججعلا صر جراَدلا جسزنف

 ةيسرافل اب هجني برعم. ضعب

 ةّكيرل اكةليوطوةدعاق لع ذختب ثمويرّزأَنلا -رزنف

 ةديعبلا تاروظنملا نم ةلوح ام ةنمرظانلا كرديل

 كما نوناف نأكو ٠ ماَيلا سونافلا سنف

 ك0 - هلماح . ىلع من نال هدم 3

 جفدملا ديدشلا رقنلا سن

 ىجرتسا اشينفتر مالا يف شنق - شدف

 ٌنالفو : ةنع رخأت رمالا نعو .ايعا لجرلا وشنف 1
 ةارملا تنهتشفت + عاشو راك يزل ل !| دبع هيلجر 2

 لعاف مسا شدا * اهياجر تيب تدعاب عاجلا يف

 عانلا طقاسلإو

 اهايا اشفان يا ةتيحل ًالدنفم رالف انانا - لشنف
 وديب اهب ع او

 ٌالشنفم ياذع ةعيل ايفنفم رالف اناتأ - ىشنف

 هيلا عيدجت ةنيفسلا ضوح ساطتقلا - سطنف
 ا اهيف لمخم حاولالا نمط ةياقلتو اهتاماةفاعن
 + اهيف بذعلا آل هب مسي حَدَقو برشلل بذعلا

 لجرلإو هندالو لبق نم 55 ركدلا سيطننلا

 ةتبنرا تطسبنإو ةرخخم عستا ثفناو فنالا. ضيرعلا
 ىهو .بئذلاو ريزنخلا طخ ةسيطنإلا * سيطانف ج

 تنالا 0 ةزوحلا عينم يا ةسيطننلا عينم

 ةييظعلا ةريكلا سيلطنتلا
 * ميدقو عنف ةوهف امو سر لجرلا عنف

 نسحبو .ةدايزلاو لضفلاو مركلاو رتلإو ثدظم ملا
 * عنَف وذ كم لاقي . حير اكد كسملا نمو .ركؤذلا
 ذل نسل عملا

 اًواهنو السكة لبا قرف ةنفنف َنفنف

 ىهو .اهنيب ةبلطي ءيش ىلع شف ةعتمالا شكنف
 ةماعلا مالك نم

 قنفأو ةهمن ةقنافم ةقنافو اًينفت الف تف - قف

 نم قتلا * 3 معنت مالغلا قتفتو , رسوب دعب معنن لجرلا
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 عتصي نول فِخَر ٌبمشخ نييلَدلا * اهط نبا ةلزنمب نوكي
 ةنيلف ةنم ةلحاولا يناتقلل ةدادس ةنم

 نم دشن دقو ميلا ةفقفعءآقلا ةئلكم رفا - ف
 ابنم لخدُي نيتنشلا نيب وجم ناويحلا رئاسو ناسنالا
 بارشلإو ماعطلا
 | .اهسار ةرورافلا مو. 0 ا غابدلا نم و .هو ف

 ةلوا يداولا مو. هدح فيلا مو
 ةفطاعلا مث يف ةغل ”مفو . ملا يف ةغل يلا مف

 ةغللا رداون نم فو اق هانا ل ادباب

 نق هاج ل اقي .ةعاوجلا هنَملا أنف
 دك اكن تاع ىلا

 ليغلا ةبقرو ةريصقلا ةأزملا لئلا 1
 ةينانوي ٠ .قدنفل اك ليبسلا ن اخ و قمنفلا ت

 كتتلا عل إو. النفل ولا وثمار
 ةلايخلا ةرجانقلا * ةيماع- امي خ واخ هينيع رفق

 ليخلا بوكر 10

 عساولا جلو تلا -
 قانع ليلاو . 3-3 لجرلا لهتلا 0

 اًضياةلجغفل|و. ع ”ةيشم هلكت ص ١ »+ ضرالا

 كدت اتوب افوويقانملا نيالا دعاب
 لاقيف اهي. تضويو .ةميظعلا ةريكلا نجلا

 ١ ةهظع يانغ ةركأ|
 ةنم بّرشُت فرحا نم ريغص نانا ناجل | نضف ظ
 . تيجانف ج ةّيسرافل اب ناكتي تعم اهوحتو ةوهتلا|

 ساخن اوا بهذلا نم ةيلح رّضحلا ءاسن دنع ناهنفل اوأ
 بّصعتنو اهسار يف ةأرملا اهسيلث تناكةريديسملا ةبلعلاك |[
 ريغصلا . ناجل | نافل | + اهيلع 0

 يرلا نود برش مني لا نم سرفلا ف 1
 فةبظعو ةللذ انالفو .ةيلغو هر هن اكن ةكفب ف

 يخل اب لكلا يفت ىنعب انجن عقودا الو قشر يغنم

 مو ور رسكبو ةةادعا لذي نم يملا *بفيعضلاوخرلا ٍ

 اريك

 روقلا نم

 | فكنا وي ةلصإو ٠ ةدعملا ىلا

 دنف

 عساولا ةرخغ : م خت را

 يتابلا بلصلار ع دنا + ةرخاش ىثالاو ٠ ةثجلا مظعلإو

 ينل | ةرش ىتالاو نجم | ظلال و٠ . حاطنلا ىلع

 لب ىلعا يف عطقنت رةرفصهبشو راختفالا ريثكلا لجرلا
 رادو ايف

 وا مر ةلفع ركتإو فرخ اَنَقدتفي لجرلا ديف
 بدك نالخ دنفو + ًاطخا يارلاو لوقلا يفو. ضرم
 الل ذل الفت زي ةيالو هوغو ةلهججو يدك هدف

 دتفو .ويلع فكع بارشلا يفو .ةنم هدارا رمالا ىلعو

 هرمخ سرفلإو ٠ للا نم رخارمت ىلع سلج ُنالف |

 !يشف امبش ةلّضف يا انينت تئاشحلا دف لوقت ةماغلإو

 دنافو . هعورف نم هيف ريخال ام عطق يلا مركلا دتفو
 ًأطخا لجرلا دنفإو .ةنم ٌهدارا ةدناثمرمالا لع انالف | هي

 اوال اةيزلو ليت ذينم ويف بذكو يأرلاو لوفلا يف
 انألق دنفإو هبف طف ير تا نكت مااهنإل ةديذم

 #«ةنم هدا رارمالاىلع ةالفو مديت اع .ةيار 1003

 لدا دنقلإَو دنفلا + ةيسرا اكاد ولسا جرم خون ديزافلا

 ”.ظماهبصيإل ئضرا اًضيا ديل او:الوط ةنم ةعطقواا مظعلا

 رونلاو عونلاو .هيبشنلا ىلع عمن
 نيمرحلا نيب لبج د دنفو٠ دانفإو دون ج كنءبلجت

 ” ضاقَد يبأ نيا دعس كننب ةشئاع ىلوم ديز يبا مسإو

 لاجرلا نيب عيجي ناكو نينسحلا نيتغملا دحا ناك

 ةلعشب اهيتايل موي تاذ ةفئاع ةنالوم ةنلسرا .ءاسنلإو
 رصم ىلا نيبهاذ انوق دجوف ناريحلا توبيب نم ران

 لغد لو .مدق مث ةنس كانه ماقأو او مروف نم مهبتف | س

 رجب رثعف ةشئاعث يب ها اخو ا ذخا َيَلا

 تسِعَت لااقف اهب قادق ن راكي ١ رانلا تدّدبتو كانه

 ةيفو . كنق نم ًاطباوهتن اقي لفملا هب برضف: ةلجملا

 رعاشلا لوقي | نت
 هليشملاب 8 ”مانقعب ذا لكم ,بارغل انيار ام

 م انودديالا 3

 1 دنف ةنمو.٠ نصغلاو

 ظ للا بسو الوح ىونف اًسباق ةّيآسرا دنف َرغ

 ميتا ةولسرا لجر مما بارغو يرتدي امك ةلمشملا|



 يلف ختم

 جو هبا خا - 0 ظ
 ا 5 او فلا ريخب ةنالفو ل نلف

 رعافلا لاق. ذاب ر مالغلاو ..ءاعر ناكلإو . ةالفا
 انيف اديس امالغانيلتفا الآ ابا ديس امم كلهي سيلو |

 ىالاو ةأفأ جاةنسلا اغلبإ وا امطفربالو شحياولنلا | تال اطرح و اهنا لقعي نم هايس يذلارعلا| |

 و الق اي ةداولل لاقيأ||

 يناثلابو .ريعب مسا ٍةذشوحغ نع لوالاب ةيانكةنالفلا
 نالنلا يباوغ كلا كلذكو .رتقان مسا حديصوحن نعأأ|

 | فرص حانتمإو انملع ماللاو تلال لوخد مايا

 رغاشلا لوق هيلعواأ ثنؤملا

 لوقو ةاشولا هللا لتاقآلا
 نالذل عا تكا شذاخ

 تيلحو نالنلا ثبكرل اقير هرتعو لقاعلا كيب قرألل

 نينثاللو لق اي هادنلا يف دحإولل ل اقيدقو .ةنالفلا ماو
 تيتنثاللو هلق اي ةدحاوللو .نولُف اي عمجللو نالف اي
 لف لاقي نا هيوبيس عنمو .تالف ايّنعمجلو ناتلف ب

 دقو .رعشلا يفالا ( هادنلا ريغ يف يا ) رالف دارُيو
 جام نفور ةلفاي 3 .:لفال

 ل ضصاخ ةنع ثّدحلا هب يس مسا نع ”ةيابك نالف

 ريغل نونلإو فل الا ةنم فَّدُحف لو ايدكدنلا يف لاقيوأ|
 كلذ آجامبرو .ًالف ايلول اقل اميخرت ناكولو ٠ ميخرت ْ
 علا را يلا لوق يف اك ةرورض ةادنلا ريغ يف |

 لجوملاب يليإ ةنم كدت
 ِلف نع انالف ليش ل يف

 س ق ل ف ٍينركذ نيغيلبلا

 مالفلا دما دوُلتلاو دلو تلا - دبلف
 رحل قمار نيمسل | رداخا 0

 ا

 ةعساولا رثبلاو ةارملا جر ملا - ميلف
 سس ذأ

 (ئواو)< القو الق 5 هما نعرجلاوًيصلا الف

 * لهج دعب لقع لجرلاو .رفاس ديزالفو .هب ةبرضأ | فيس اب انالفو .بر مالغلإو.ةمطف وا عاضرلا نع ةلزعأ |
 ةالفلا ىلا راص ٌديزو . ٌهالف ىنعب الفا رجلاو يصل ىلفا ظ

 تاذ تناكو رطني نا اهدلو غلب سرثلاو .الخدوأ|
 ىنعبي هالتنا رملإو ّيصلا ىلتفإو.ةيلفمو لفم يه ولفأ
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 هام ال ةزافملا وا ةْعسإولا ةارعصا اوارنقلا ةآلتلا*# ة 1

 اس + 1: 3 -

 افا يا. ضو ريمحللو خبر لبالل اهلقا وأ اهيف

 ود م رش تب لك كدت نط 1

 ئلنلاو وللا + هزافأو ريلفو ١ ةلفو تاوّقو لَ ا ناب ةياكن عنف لقي نيل نا انو ظ

 نيل امدئاملا دنعالفلاو .ةّولق ىثالإو .كالفأو ىَوآلق |

 ضرالا نم بفتس تحن
 مابا | ةريداتلا - رولف
 : نو لمقلا نا ع ةنحي ( يداي ) ايَلَك هيلفي ةسار لف

 جرختسإو هرب دت رعشلاو ٠ اضيا بونلا لف انكي

 .هتبقاغىلارظنو ةهوجو لٌمأترمالإو ٠ ةيئارغو ةيناعم
 يلفو ٠ ةزار هلع يس ايزو. ادب ةيرص كيسا ايبادوِلَفُو

 ١ ناد دعي ل ةسار لف + 1

 كدحا رئاطلاو . يوحنو لمقلا نم ةبايثو ةسا هن ىلفتو

 رعاشلا لوق ةنمو .هشير نيب د

 لَصلا وحن تجرخ . ىدعس نا ينوثّدح
 . لكي ررصغا قوف هم لوط اذاف

 لفي نا ىهشأ ةالفتسا ىلفتسإو ايل انت لجرلا ىلافتو
 براقعلا فل أت ةاظقر ةاسفنخ ةيل افلا *ةيلفبلا بلطتو
 يل اهندحتدا كح ترو يعتاد كلت

 ا ايهاشل كانم داكن راتبلا وا فورعما
 وعوقوب رذنت اهنال يعافالا ةيل اف رشلا لئاوال ليق ةنمو
 للا نم كمسا ةيآلفلا#يعافالا دوجوب ةيلانلا رذنت اك

 هتيقنتو لمقلا نع ثمحبلل

 ةمدقي ئذلا دلولا ىراصنلا دنع نويّلَتلا ب نيلف

 كلذل لاقبو ٠ ةنويلف فئنالاو ةيدومعللل لجرلا
 .ةياَوع كلذ لجال هن تضف )كرشلو كاع لجرلا
 ةيناقبلا ال تبا اهانعم ةينايلاطيا ةلك نويلفلاو

 ىهو دول تييحور د اق بأ ةلزنمب نانوكي ةيارملا و | عم

َ 



 ٌنسمهتلت ماف ةثلث نسفنلفلاو نيجتلإو دبعلا
 ةالوم ةعإر لو جور ىدنلا ىنتلفلاهباوغل ]وبا ل اقو

 يذلا فّرتملاو .ةالوم ةمإو قيدع هوبا يذلا نيجتلإو
 لآ ةكا سنبل ملوك وما ةوإا

 عشا: يفملاو مالكلا يف طقلف

 عسالا مَا - ف
 يدنواكلاف تراص كلف كلذت ةيراجما تكف

 كلفاو اهيدنث كّلفو .درجلا ىنعمب 0

 تلعجا ةبلكلإو . رمالا هي <+ رالف كلفو .رادنس

 مث ةكلتلا قفنسبكلفلا ن. لعجل يارلإو. 0
 1 ,راجملا يدن كلفتو ٠ عضري ال2 ليصفلا ناسل يف ةلعجأ

 بيغل ابربخا كّلفتو ٌنالف كاف لوقث ةماعلاو رام
 يل رك ككل كلافلا نب كلقلا نم 2200 ا

 ىلا« عيجاو دحاولل وهو ركذُيو وي ةييتشلا كلقلا|
 :درنموه يذلا ك 1 كللخلا كتوم جوه يذلاك كلفلا

 نذونال .هل افمإو ”عمجو درفموه يذلا بت سياوأ

 زاجألو. "بر لاو بزرعل اكناكرتشي لف نزوو لع |

 حجم ناازاج دانأو دّسأك لعق ىلع لعق عتجي نا
 اًريدنل هيفرييغتلا نولعجي مهنا ريغ .ضيا لعق ىلع لئعف
 يتلا هآقلا ةّمْخ نا نولوقيف ريسكتلا سايق ىلع يرجي[

 يف ”عجو هب نمو لصانملا يفاجإو ماظعلا ك كللفيملا
 ادم كّلَتلاو٠ .خرلا ةكلفك هيلا هل نمو هتيكر ةكلفأ

 رجحافلكا ب ىلاميإ ول اهل ا فنأا اع 0

 |١ يذلا ةكأو برطضملا را واو نقولا هرال ظ

 نم عّطقو اضف ةلوح لمرلا نم لئثإو جيرلا انك ظ
 ةنكاس ةكلف ةدحاولا اطوح اع عفترتو ريدتست ضرالا |
 لاوحا نع ويف ثّحب هلع كلا م أءو٠ .كذلف جرماللا ْ

 |نلَص 2 كّلقلا ةدحاوو هللا ةّكلتلا *ةيولعلا مارجالا |
 قمار لع ةثلبإو نئيليلا ب كت «ىزيترتنلا ويانا

 2 0 ةنم رادجسا امو روزلا ب ناجو ناسللا |
 كني وز دهفطقدحأو |

 ١

0 

 | كلتلاو : عيجلا ةمض اهناكملعجو تيِلَسس درفللل تناك

 نانا ريف بله نم

 - 0 مرا نم ةعنمل هب دضعيف ليضفلا

 لاطكتوبلزعللا ةكلفو؛ اهوحنو ةبكرلا كلك ةكلف

 يفلا ةراتضلا اهطسو يف لمت هالعا يف ةريدتسم نه
 * ةلاّقتل اب ةماعلا ابيمستو لزغلا دنع طيخما اهب قلعي
 + ةّيكلف ج ككَتلا للعب ملاعلاو كلنلا ىلا بوسملا يلا

 لوح رو دب نم كلفالا * يدربلاو قيوشلا نوُكَيلا
 :ةابالا نافنتكت ناتيحل ناكلفإلاو . ضرالا نم كلفلا ب

 يدبلا ةريدهللا ءاسنلا نم كّلخْلاو كلزملاو

 ٠ مزهو ممر دك موقلاو ؛ةنلث لَو هلم كيلالف

 لف + داع مث بهذ ال ل ةلقع ٍنالف نعو

 لجرلا لفإو. ف طوي ةلذإ ىلع الين كعيملا

 عزاه لتلا اونطَو روقلاو ٠ ةلام بهذ ًالالفإ |

 ٌالالتفا ّلتفإو الن لف إو الفت فم 3 للتو رك”

 «يغلاٌّنالف ٌلفتسإو :اوردك 1| مونلا لفتو 3
 هةر دضف للا #3 الكر ىندا ةنم ذخا ل الفتسا

 ذحإولا ويف يوتسب نومزهتم يا لق ةوقو لق لجرو
 عمجما ف اولاق اتيوك ردصم لصالا يف ةنال عبجبإو

 لوُلُق دحإوو ةعاجلا اًضيا لاو. لالثو لالقأو لول
 بمهذلا ةلاحكءيثلا نرعردن امو ِهَّلُث يا فيسلا

 رطيتيلاوا ةبدجلا ضرالاورانلارارشو ديدحلا ةداربو
 نييرظتت ل اموا امإوعارطملا اهأطخا اموا تبنثالو

 ٌللاو - لالقأو دحإول اك لَ ج ةرفقلا وا نيتروطمم
 رعشلا نم قر امو اهب تابنال ضرالاو ةب دجلا ضرالا | ر

 بّيط ريدتسم ريغص ضيبا رهز وذ ”يناتسب ٌرجُتو
 لاقي. ةمزهملا ةييتكلا رصقلاب ىلا + لف ةدحاولا ةحئارل
 ىنعبابامعتست ةماعلاو. ةرللاةلْلا#«ةمز .زمعع يا ل ةبطك

 هلفو فرصنا يا لف لوقتف ًالعف اهنم ينبتو فارصنالا
 ضرالا ةبلفلا + فيدلااّدح مالفنا للا * ةفرصا يا

 ج لباقلا نم رطملا اهبيصي ىتح اهءاعرطم اهبصي مل
 رعشلاو ةعامجإو ردكملا ريعبلا بان ليلقلا * ةيلالف | لص

 أرمشلا لا هرم يا ليلف ثغيسو . فيللإو عمدجلا |

 [لرخلا لفنااو لولفملاو فويسلا نم لفالإ * عمت



 ارم اعطو .ولوح يا لقلتلاريراعصكى ثوم لقلفم |
 عبط ام نيدأو 1 دبع لتلتلا زرلاو .لفلنلا هيف لعجأ |

 اقاسنلا سرت اكعّرذع ةبحل ازبالف ةجشن تي لو
 أ نولكة غيض ناكاممهدنعا ةلنلثلا بوقلاو: . ضعبب هضعب
 لفافلا

 اذا *ءزن داجلا فوصو .ةّئش ملم ةقلفي <يشلا أف
 ,مالظلا فشدكب هش يا عضل اهللا قلفو» نئنا يا لصا |
 أفلا 3 ارعاشلا قاقأو .ةقاف ىنعمب «يثلا ىت 5 ةنعاأ

 ىف ىلفب هاجر نالفا فاول ا

 أودَسلا يف دهبجا ثرالفو .قّمشت هيشلا قآقتو .ركذيسوأ|
 اتفإو .ىشنا هيشلا قلفنإو .هتّدش نم بجتأ ىتح

 ,ىحودعلا يف دبتجاٌن الفو . بيجتا ١ رمال ابدا لجزلا 0

 ماعنالا ةروس يفو .لءاف مسا قلانلا *هنّدش ماب
 قرولا جارخاب ةقاش وا ةقل اخ يا ىونلاو َبحلا لاف
 يف ُىشلاو علطلا نع ةّقشنملا ةلختلا اًضِنا ى]افلاو .ةنم
 نوديرب اًذكو اذكى لافب كلذ ناك ايلاف امترو لبث
 ثوم ةقل افلا * نيتوبرلا نيب ٌنييطملا ردغملا ناككلا
 قُم نبل * نيتوبرلا نبب ضرالا نمنيطملاو ىل اغلا

 .قلفتي ىتح ضمحيو رثخب نا نبللا قآلفو. نيجي“ ياأ
 .ةعطتلا ةقالثلا د يآفتم يا اندم 71 ملف ضيبلا نا و

 رديجم ىلقلا * قآل ج ةنم ةعطق يا رجا ةقالفل اقي

 نكي . قوتش ياقوأُف هلجر يف ل قب. قولفجويشلاو
 ببي ندا ةيهادلا قلقا فقشا رت يأ هيف لق نم

 نييثثاب ْقَشِإ بيضقلإو دوع فصن نم ذك نسوقوأ

 0 قش نم يأ هيف ىف نم يتمْلكو: قى اذ وش لكف

 رجلا وأ مدوبع نم قلفنا اموا يصلا ىّكتلإو |

 ىلا د تبرب ذوعا لق ىلا ةروس قو ٠ ةلك ىّللإو

 هدايا ,ةو عصل اوه لبق. نلخ ام ٌرش نمأ

 نم نْيِطملإو اهيف ٌببجوا | مهعيلعلا قاآَنلإو لك |

 نييقيقش نيب ةضفلاو ١١ ناقلف ج نيتوبر نيب ضرالا

 ىلع قورخ |هيف ةبشخ قو ناجحا ةرطقمو مر نم

 * | دوعو والبت ىلع سائلا اهيف نسي قالا ةعس ردق

 الجر لعجتو رخالا ىلا ةيفرط دحا نم لبح طبر
 أيا قّلفلإو . اهيلع بّرضيف لبحما كلذ لخاد مرجلا

 اريفخت لاقي ةنمو .حدقلا لفسا هي نبللا نم ىتبب ام

 قشلاو ةضومح عّطقنملا نيللا نمو . ىّلفلا براش نبا اب
 : انلفتم ىلإ اًقالقا/ نعدنلا راصو . قالفأ أ ج ليج يف

 بم لوالاو . ةيهادلاب يا يتلف يآذبو قلك يله ءاجو

 * الجر الجر !رلاحد+ نافل دكا

 +اهتعسإو يا ِةَبَضلا هآقلف ةاش#ةيهادلا رصقل اب ّقلَلا |
 :لا ةقلَتلا + حارصلا بذكلإو ىّلتلا عمج ناقلفلا
 هيثلا فصنو ]/ ةروصلا هذهب ريعبلا نذا تحت ةّمسو

 ةرسكلإو ةيهاذلا ةقلفلاو . اهوحنو ةإونلاك قولنملا ق
 جدوحتو نبلا نم اذكو أهنصنإ ةننجم وو ةعطنلاو

 خللا اذكو.* هاون نعع ىأ نب خوفا قتلا + ىلفا

 17 فنجنو هاون نع ىّلفت اذا ةوحنو
 ب يس .قولف

 5 زاد مح م

 نم ةليلتلإواةيهادلا هَل أ+ج موقلحا .ىرمع دنع ريعبلا |
 نم ةليلق يا ةقيلف ام باز ق لاقي وعملا

 ا كال كتر بعت ا دنع ةقيلفلل اي

 ا لذر فد يا قآلثم 0 ةضوقح عطقنملا
 . ورعش يف بئاجتلاب تاي يذلا ةارعشلا ن نم قلفلإو

 قولفلاو د قيلتلا نم تنجلا انااا ماتم ةنانكاو

 ةروكذملا ةمسلل ةقلفل اب موسوملاو لوعنم مسا

 تلفت + عمجا ةلكوا ةبرش هانالا يف ام لجرلا تلف
 يا رالف جئلفت لوقت ةماعلاو. مهلا رشبتسا روقلا ىلا
 يف كدي يل ميَقلَف لير + اًبغ ناكن ا دعب جك

 سانلا هوجو
 ىَقلَدْلا س كَل *ٌيدرلا ليخبل ١س َقأَتْلا -سنلف

 ارجل نايرع ماوبأ واةيبرغ ةمو لوم مويا نمو

 زل ا ناو ا هذلكما ولا ال جاء ناسا

 دغنإو. ةيبرع ةمإو لوم نبا يذلا نبعيلا) ديبع |
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 تلق طلق

 سولفو ١ سلفإو سولف ج اقلطم لاملا نع هب يفك

 ةيزجلا ةقرو اضيا سلقلإو .رشقلا نم هيلع ام كمسلا
 .هتيزج ةآدال ةدابش هقنع يف يذلا اهنلعيو ممن تناك

 ف نم”مساوهو ٠ ل إونلا مدع سلفلاو .طينبل ”غصسلفلاو
 فريص سآللا + سّلتلا ىلا ماقام ناقل ىف
 ادم زك نود ةادنو و عا بمو 0

 راجت حالطصا قو . لعاف مسا سلنملاو سولفل اكو

 ااذلَح ترو ةنم بولطملا عفد“ ىلع مهنم ردقي ال نم

 | لاقي دقو . ساي ايف ريغ ىلع لاق 010 ةماعلا

 رعاشلا لوق ةنمو سيل افم

 0-3 اللا لهال ٌراد دادغب

 ٍقيضلاو كنضلا راد: نيل انفللو

 دانجا نم اهواف 3 دقو نيطسلفو نوط

 هيلو ل هلا ساو مالا
 6 ةضانلا/ طاخ لكلا كفات حللت

 ةظفل ةّنسْلملا + هيثلاي قّذحتو ( ةيكحلا ىنعم نم )|

 يا اًيفوصو ةبحم يا ايليف نم لصالا يف ةبدرم ةيننوي

 فرع يف ىكطتو . ةيكحا ةبحم اهليوأت وكيف ةبكحأ|
 | ةيداملا ءايشالا بابسأ نايب لعل احالا هجوب نيرَخ ا

 يف لاقو . اهبابسا عم ءايشالا ركذوا ةيذاملا ريغلاوأ

 ا بسح هلال اب هبشتلا ةيفوصلا حالطصا يف فتانيرعتلا|
 داري دقو .ةيدبالا ةداعسلا ليصحتل ةيرشبلا ةقاطلاأ|

 ةنمو . اهيف نآفنلإو ةيلاعلا لئاسملا يف قابلا ةفسافلابأ

 رعاشلا لوقأ
 ةفسلف معلا يف يدي نا لثَق

 ةايشا كنع تباغو ايش تفرع ْ
 ماعلا فوُسّليَتلا +نيدلا يف ةديقعلا هوس اهب دارب دقوأ|
 ةفسالف ج سيل اطوطسرا بقلو ةفسافلاب|

 نم وهو .ةنم ةسفن جرخا صأفي رمال نم صلف
 نضافنإو ضافاف ةصلخ اًضيلفت ةصاقا* نيدلوملا م الك

 ةذخا هدي نم ةصلتفإو .صأخت يا صآفتو

 و ىنعمب |

 7 بل ل 2 أ

 ةظلفا 4# ةدع شهد اطلف طلني هفيس نع طلق

 انج رع

 رمالا طلخإو . ةجبلا هيلع ةغلايقاو لادبالا ىلع 4 ةتافا |
 *# هب جو لوديجلا ىلعرمالاب طلتفإو 2 أجاف انالف |

 الف ملكت نولوقب ٠ :لئدْل ةغل وهو «ةاجلافللا طالفلا
 طّلتلا * اًبيدب نحنا مالكل اب اجاف يا نحاف اطآاف

 ةأجغلا
 حفمو حاف ار#ةضوعو ةطسب صرفلا تلف

 ءأبل اب عحلبم لون ةماعلاو . طرفم ضيرع يا
 ساطلنلا# عسنا ن :راسنالا فنا قطلق- سطلف

 ىلا ةظيلغلا ةريكلا سيطلنلاو سوُطللإو سوّطْلإلاو
 ريزنخما طخ ةسيطانلا * اضيرع ناكاذا اهسارا

 «يثلا مآف * ةعطقوا قش اَمْلَ الني 2-0
 ةيهادلا ةعل انلا * قشنا علقنإو . ققشت عافتو .ةعلذ

 *عولُت جاهريخو مدنلا يفيشلا عأفلاو ملتلا «عل اوف ج

 هللا ن نعل شحنلا يس لاقيو. مأنسلا نم ةعطقلا ةَعلتلا
 ج عاطق ل امعلف ا

 دولجلا عطق نم ةزوزحم يأ ةملفم ة ةدازم * علف

 ةخدش يا ةغلث اًعيَو ةغلغب ار غلف

 ارهتو هنا طخ ا نعي براق ب د لفلف
 اعطلإو . هب هكلد يا ك اوسملاب هاف صاش ٌثالفو

 رووقلا لفلف لوقت هماعلإو .ةنأوم وا لفلغلا هبف لعج
 . لفلف ىنعب لجرلا لفلفت * اميشف اميش إوفرصنا يأ
 بح للنلاو لفلثلا ** اهاتلح تّدوسا تسلا اكل

 ةدحاولا رت ادلولا ةيضيظر ,ةفارحا ديدش يدنه

 0 .ريثي ام لوأ لفلفلا رج لف َرادلإو . ةلفلف

 !بيكرتلل * ينبح وهو . لفلفلا رك لواوه ءابطالا

 لوقي ثيح هتزوجرا يف اًبرعم انيس نبا سيئرلا ةلعتسإو

 ٍلمرحو ردنكو سدنك نم

 لفلف مادو رقنامدرقو
 ثابن ةلفّلتلا * فيللإو سّيكلا مداخلا اًضيا ثلا

 ةفارحالرخا عونو لفلفل اكاًقيرح ار لمح جون ةنم
 لقلفم رعشو :لفلفلا عذل عذلي لقلفم بارش * هيف
 كبوثو . غابدلا هكبن لفاقم ”ميدإو ٠ ةدوعجلا ديدغا



 ذاف

 رت نم حنا دق ىلعالا ةروس يف ةنمو: هلبع يف باصإو

 مالا ياوطنا مجعشأ »لصف هير م اركذو

 ضوفلا حّداَتلا * اهنع 0 دق ٍ 5 1 كفن
 جالفلا ىلع يع نْذّوملا لوقو .ريخملا يف هآقبلاو ةاجنأ او
 ودل | اضيا حآلتلاو.زونلإو ةاجنلا قيرطيملا اويلهياأأ

 .رودتل ا ينعي حآلقلا انتوفي نا تغخ دق ثيدحلا ةنمو

 سبل | ةحلتلا * موصلا |ةاقب هب نال كل ذي تاما لبق
 ,ىيمانلا فو. .حآلفلا ةءانصو ةثارحلا ةحآلفلاو. عيببلا يف

 عرف ج 1 ني 7 5 عاب ةحآلتلا

 _ ثا - كا * 3 دولا قم 0

 لابجلا نيكسي نم لك ىلع ندملا لها دنع قلطيإو
 * تّيشنا اذا خيرملا ةفنسم ةّلَل | ناك اذيك ف ايرالاو
 |ةةارمإو لا لجر لاقي لفسلا ةنشلا قوقشملا الا
 .هب تناكرتهل ءاحنلاب ىنقليا# ئسبعلا ةرتنغ ناكو٠ دال

 كلغ

 ثيدحلا ٌنهحراط ذا افم هأسنلا ذأ افو . ةءّطق هذ
 ّلاملا انالف ذلتفإو .ةذلافمو رقحراطم وذ رالف لاني

 ةرع ريتك ل اق:. ةذلف هلام نم ذخا
 ةةاطع كيلع بجوي لل لاملا اذا

 ةقماوت قيدصوا ىلرُق ةعينص

 ةقئاتح آلا لاملا َكَذلتفي لو
 قيتاكلا نم لمعت دولا ف هلا قع يؤول اهلا |

 ةئمو :فرغلا دن كإلوالحتا .؛بيلطا ىو . ليلو ةأكاو

 مكعب لوف

 ريعشلا زبخ ةفيض مظيو اًرس ذول افلا لكآي يما

 لادلاب جدو انلاو جذولافلاو قّدولا انلا هل لاقيو
 ديكذلتلا ا ةيسراقل]ب 1 هذولاف ن 3 ذوخأموهو ةلمجلا

 يذلا نمو دبكلا نم ةعظنتلا هللا« ذالقأ جريعبلا

 ذالفألاو-ذآفو ذالفأ ج كلذريغو لاملإو لاو ةضنلإو
 اهتيسراف دينا ةركذ دالونلا# اهزوك ضرالا:نم |.

 ضيا ةقالحلا ىسوم. ةلمعتستو دالوبلوقن ةماعلإو : دالوف | ىلع المح ثّوملا ظذلب الفل | ةرتع هل لاقي تاكف

 ذولفمت نفسو: لوسفم مسا ولما * ديلاوإ لعن ةممجتو | نوكت والا ل عزو . ةاخفل !ةفشلا ةدارا ١_0
 ةالوبلاب كو 3 يا اهيلا اقاضم نوكت ينالا لعو ا

 نم لجل ضيا نتاحولمْلاوآفلاو زلنا ترا جيفلا :سآيلفلا + لّدطت لجرلا سحفت ب
 نمد ندا ثذلإو ب

 ناك نابيش يفب نم سيئر سنو. سانلا اعط ن نيتي |

 ْش |

 .ونقانل موأرمال امهس ل أس ةمييغلا نم ةموس يل طعأ او

 ةامرلا ةآرملا سلا < سلف نم لأسا الف اولافف
 لك ينصا

 اريلفت ةلف + ةضوا رمالاو . ةعلم ألك هقلفي ةتلف
 يِحَر ىدحاوا (َّدِيلا جريا) ىلا: ملينا + ةبرض

 0 انبي ليلا لاو

 اا هج صاصم
 .الب ءاطعإو هل عطق اَنَلق ذإفي لاملا نم هلل

 *ةعف ذ ماطعا واءاطغلا نم ةلرثكاوا ةرعالو ريخأل ْ

 هاو جاوا ةراجاوا.فلدعلا ع

 لجرلاو اهنم ٌباقيام لكن مريكلا هِيفْنيأم وأ اهباكضرالا | ن

 ليخبل إو فويسلا اهيلع برت ةبيرضلإو ديدغلا ظيلغلا
 ىدانو هسالفاب كح اًنالف يضافلا سلف - سلف

 لجرلا سلفإو..اهلنخراطاةناإ .قتانلا نيب ٌهرهشو هيلع

 ىا اًقويزو اًسولف-ةنهاردب ثراض افاكّل امل قبب ل
 دعب سولف اذ راض وا سلف ةعمسيل لاقي تيحيراض

 قبب )يا بلسلل هيف ةزيطا نا ليقو٠ 0-0

 . ةؤافش بهذ يا ضيرملا ىفشا وحن يف كملف هدنع
 ةلاح ىلا رسيلا:ةلاح ترم لاقتنالا اًقلطم ةلضاحو

 نساحغل نم :ةرورضم ةعطق سْلَتلا * سلفم وهفرسعلا
 ةماعلا ضعبو .ةيدنلا تاكوكضملا:نم ون اهب لماع

 لسارم



 **يصاعملا باكترانعةسفننوصيال يذلا ةماعلا دنعُيتلا

 ةقنيال: توُلَق هاسك * عيرسلا .ليخلا نرم تقلا
 مكاو: لعاف مسا تلانلا + هقيض وأ ورغص نم هافرط

 ةئل افلا * بدالا ويف ظتحت سيل ام ةماعلا دنع تلانلا
 رخ ةيغاللا نأ 0 |م ةماعلا د عجب انلل كيوم

 5 ل هنم نونبي م رام 8 50

 ىلع ةيراج ريغ يأ تل تح رالف ىف

 ىزعملا: بلح نب لمعي ع 7 جلف
 ةيسرافلاب هتالق.ةلضا.. كلذ رنغو زوجإو

 رافو بط اهيرتط اهداتو ادق عنو خطا قالف 8 زافو بلطاهرفظ اًجولفو هك فيو فن الو ف
 ١ تأي نم لذا ةنمو ٠ هيلع روظنت طوي ىلعو٠ 4

 | قمم رشلإو .اهتيثا ونجاح نو. ب ٍدحَو م ا

 ابقش ضرالا ثارحأو ٠ نينصن يا نيف نش "يثلاو |

 طبل لوقا: نانسالا ركذ ره دول 0 نب 57 مسا جئافلا +[تيقوشو ةمقلت لقي هرهظإو| |

 لعلجنلا و . |مضرف موقلا ىلع ةيزجا "ا يلاولاو 6 ,

 ناك ان ِ َْ 1 :جوافم ويف جئانلا هاد ةباضا لوهج ووجا

 رفظ وصب لعو» جن ىندمي رالف جنو: ةوسق يثلا فم ملفا
 لإ | ةمدق ةناه درب اود هيلع رفا الف ىلع لف هللأو ناك

 | ةلجفلا دنسلا نرم لمح نيمانسلا وذ ضل | لمجمإو
 ندبلا ىّتِش دحا يف ثدحينآدو ماهسلا نم زئافلإو
 ذخاي نال كللذب يس .ةةكرحو ةساسحا لطبيف الوطأ
 . نيئشلا يف ةعوقو ردنيو .كلاغلا ىفنانلا قدلزطتاا

 رعاشلال وقوياعو .ٌبطلا عراخ طارقب هبشوتي ذااوهو

 هليبسل ىضم اجولفم طارقب
 سوري اج تام دق اك

 هاد ةباصا نم مسربملاو٠ ءايطالا زيهاشم نم سونيل اجو

 برعلا نءيلجر مساج افو.ردصلا يف ضرموهو ماسربلا

 انار مالا نم سبل لوا ةنمو.ى جالا ةوالخ نب حافوهو

 نع ٍلزعيوف ةنم ارب يا | ةنالخ نب جئاف رمالا اذه نم

 اكرسالا نسي لغات مهَرااَر رشا وب حافل لبق هنا كلذو
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 اللا عقب جلافلاو . ةنم يوب يفا لاقف اينارصتاا

 أأاهو فصللاو ٌر دصم عَ اع اوف جركذبس ل ايكم |
 انطلاق م جو اف ج نافصنيا ن نايف
 ْ رعاشلا لاق٠ 7-20 ةيرضو

 مؤامد ب تناح يذلا نإو

 ٍدااخ ما اي روقلا لكروفلا مم
 لايكبو فصللا فل او .رقغل لع 3لا فذ نيذلادارا

 ْ ,مللا نمر يكاوهو ركلا سيخ جلافلا ليقو . فورعم |
 |يذلا لايكا لاو .ريبكلاّركلا فصن جلافلا ليقو
 أزونلا نعم قم ثا فلو. 00

 دعابتو نيديلا وا نيم دقلا نين ام دعابت تل إو .رفظل
 زوفلا لل | « جالقأ جريغصلا رهلاو نانسالا نيب 1
 | شكولا * ةيلغلاو

 داب رتخ لقا ةميخ 0
 ربوثب ٍليتشم ريغ ا

 لالخاب ةيملفل | ل 0

 نيب و نيديلا نيب امو نيمدتلا نيب اه ل

 .نانسالا هج ةأرمأو نانسالا جنا لجر لاقي.ن

 وا تيمدنلا نا لاقيفزييتلل اضيا اهريغركذ نم

 + ميغ نزامو سيق نزامو ةعيبر نز ام نولوةي اكنيديلا

 ١ ٌصارتملا ضيفن وهو ٠ . اهجرفنم يا ايانثلا رم ل راما

 لوعفم مسا جولفملاو ٠ ميقتسم ريغيأ فم رمإو ٠ نانسالا
 جيل افم ج حافلا هاد باصملاو

 لكلا ةنمو . اتش ا ضزالا لجرلا ف
 اًنالف و . مظنيو قش يا يغب ديدخلاب, ديدحلا نا

 تل عيبلا 2 حلوا ااا 4 وك

 |ةداملا هذه نا ليق .هاهنف تراض اف لفت لفسسلا ةفشلا

 عرفتم يناعملا رئاسو عطقلاو شلل لالا يف ةغوضوم
 ازاف لجرلا 422 هبركم نالفبو . ازهتسا هش * اهتم

 للناف دير لفإو وب( شاه »وقل ابو. كبلط اهنوفظم



 : هكف

 درب نم دخترا اذ لكفأ فخ ع) اني؛ كمه هيل

 ةنال هيف لعفلا نزو دارفنال فرصنب وهو. 8
 ةيلعلل ةفردل مل الجرو هبات لاقإول ةفصالو لعب نعال

 رت يأ لكم ينت دِحَو ثي دعا يفو . لعنلا نزوو

 5 و 0 ٍلعف لاعتسال ران هبفو. يصئئارف

 هينبل لاقيوبيرغلا نمد نب وئاوا فايز قارنا
 ا مجاب يا ميلكفاب موقلا اجو . لكافالا| |

 ديلا نقول يتقان يب ذم ةنم جاوفا يا اذك

 لكفلا ب فاضت

 د

 و ياريسلا نموا

 ةلعرل اب يأ

 نفت + ىضمو ِلاَكَف نكن بذكلا يف نّكف

 ةتافام ىلع فّيلتو فّسأتو مدنتو ركفتو بين لجرلا
 ةتذخال اقي .مددنلا ةّكَدلا * هب رفظلا وُئظ دعب
 ةمادنلا يا

 سننلا بي ناك ةهاكفو اهكف هكفي لجرلا هكف

 .هكفو هكاف وف ممضمف ةباعحا ثدحي وا اكو اًحاَرم
 210 ةهكانلاب مانا موقلا 2 ةنم هكفو

 ةكافو٠ .ةهاكقلاو ةييكنلا || مسالإو . هج مهرطا مالكلا م

 .ةيكأ لع 1 2 هكافت ال لاقي. ترانا ةكانلا

 عضن نا لبق عيبرلا كا دنع ترد ةقانلا تهكفأو

 ةبكافلا لكا نالفو . منت لجرلا هكفتو. ةكتم يف

 :ن 54 م ةعقاولاةروس قو. .دضةهكانلا نع بنجتو

 ىأ. نوير انا مكلوف معكاف نولعجت يا ١ ا
 . منت ىنعب لبقو ٠ هسغن نع ةكاقلا ىلا نعم انه هك ا
 * ]وحزامت رموقلا هكافتو . متت هبو . بجتت ةنم هكفتوأ |

 * رماتلاو نياللاك ةمانلا بحاصو لعاف مسا هكافلا
 |١ هّكَنني امو هكافلا ثنو ةهكافلا#«ةيكفلا عئاب ينامافل

 |زيطبل إو تيل اك اسباي ما ناك ابطر هلكأب معمتي يا هبأ|

 نمحرأا ةروس يفو . هكاوف ج نار ا بيزلاوأ |
 نال ركذلاب كلذ محن انا نامّرو لو ةيكاف اين
 ؛ | ةيمستل اب اهنم ايش ٌصخت من ةليجم ةيشالا ركذت برعلا '

 نم نامرلاورمدلا |

 تلف

 6 ّالطاب لال دتسا ةكانلا ن

 ةهكافو ٠ هاولحل ”مسإو ةبجسملا ةلخغلا ضيا ةهكانلاو

 رعاشلا لوق ةنمو .رانلا ةاتدلا

 درب نيف هاتشلا ةهكاف رانلا
 لطصيلف اًيتاش هكاونلا لكآ

 ةيش ءانغلا يف هكاوفلا نا

 - لضفا رورقفلل رانلاو
 سذنلا طاسبنال حازملإو هيكفنلا نم مسا ةهاكفلا
 يو رار اىوةهم كانلا لكي قلما نسما هك هكّتلا

 ٌىرْفو-نبرشأ يأ نيهكف أهيف اوناكةمعنو ناخدلا ةروس

 1 مانا ضارعاب ”هكف وهو. 0-0 يا 0ك

 ةبوعالا ةهوكفألا * ةهاكفلا ةبيكتلا * مهجايلغاب ّذلتي
 نبللا ةرثاخ يا ةهكتمو كتم ةقانو .ةيكافا ج | ةّكلا

 2 نيل ف نازكنمللف
 هك ا ولد

 صلخت ياوه تلتف ةصاخو ةقلطا اَنْ ةئافي ةنآف
 ةقلطا «يثلا تلفإو . اجاف اًنالف ةنلاف * ردعتم مزال

 رثكأ تافاو . درجلاكردعتم ”مزالوه تآفاف ةصاخو
 .صاخت دئاصلا نم رئاطلا تّلفتو .تّلَق نمل اعتسا
 ىلا تلفتي مارا لاقي هيلا عزان نالف ىلا ٌنالفوا
 ثيب دحانمو» بنوت هيلع تلفتوءاميلا عزاني يا كلتبحص
 .صاختو اجنلجرلا تلفنإو . اهلتقيل اهيلعتّلفتف هيف اه ما
 .تام لوهجلا ىلع الف تلتفإو .هلجترا مالكلا تلتفاو

 هب هجوم اذكرماي تلتفإو .ةسفن تدلتفا ضيا لاقيو
 كل امو. عيرسلا ليلا نم تقلا هل ٌدعتسي نا لبق
 ُناََلقلاو ليخما نم ٌناَْلْفلا < نم تلفت ال يا تلق ةنم

 طيشنلا ناََلقلإو نانّلَقو ناَنَلِف سرف لاقي عيرسلا
 ةّولل ةَلَقلا * ةَدَرْقلا ديصي ٌرئاطو *يرجإو بلصلإو|

 يذلا ربشلا نم موب رخآ وا رهش لك نم رةليلرخإو
 يل 7 لجرلا جرخو د 5 ماركا رهشلا هدعب

 ب

 لفل

 عاتي ايمو عار شدا |٠ جرخا نم لوق نوكي كلذ ىل ىعو :: ةيف ٍلضف ىلع اهيبت



 || تككت وا .اهجاتن اندو اهع رض ٍظعو اهاولص خنرتساف غامدلا نوطب 5-5 نطبلا اهزكرمو .ورمع
 أنف ىركي ل اذا كّكفتي وه لاتيو اههعبض تّدتشا | اًيوتسم ةسار بصنيرما يف ركتفا اذا ناسنالا نا ليل دب

 كنتو. رفعضوا قمح نمويشم وأ همالكيف كسا تت .محلا رّوص نم ًانيش ليت ن ا١دارا اذا ام فالخ

 ةمدت تكشنإو ٠ سّوهو .ةعالخ ةيذم ىثم يأ ثلا ا تاع كف ؛ نأ دارا اذإو . ضرالا ىلا قر طب ةناف

 ,وعضوم نع غاز ةكروو . تجرفنا ةعبصإو : تلاز مو دتساف .ةارولا ىلا ارب ل بج نهذلا يف ةدوجو قبس
 أ نم ةبقرلاو . تلت ةدقعلاو . لصفنا كبتنملا هيشلاو | يف ركذلا ةوقو . غامدلا مّدقم يس لتلا ةوق نا ىلع

 او لاو امرا اذك لغني ٌكفنا امو :تقنعأ قرلا | رمالا' يح يل ل اقيو:طسولا قّزكفلا ةوقو :ورخوم
 أ ذاف . انعم نمضتي ةنال يتنال مزالم ناك ت إوخأ نم | ةجاح يا نكِيو نْكَف يف يل امو. ةيورو رظن يا ركف
 يذ لوقو. تابثالا ىلا لّوحت يننلا فرح هيلع لخد ةَرْكَدلا * ءيثلا يفرظنلا لاعا ىَركيلا + صفا تفل إو

 فقتل ةمرلا | راهلعالا نم ةربعلا لثمر اكتفالا نمسا اهو .ىركفلا
 ةخانم الا ٌكلفنت ام عحارح ... | نالفل لاقي ةنمو كف ج لاحترالا نم ةلحرلإو

 ارفق ادلب اهي يرن وأ فسخملا ىلع ىنحيركيتلا * ركفتلا ريثكلا رّكتلا * رت الكرك
 | اذك] للبت نم وهو الا دازف ةحانم كفنت ام ديرب | رّكفلا

 | كفو .اهتابثا ةدنع دارملا ةخانالا يننيضتقي ةنال دسفملا| بهذ لاقي. اعارات لجللا مَكَك
 لوا ُهَكَف متلو: ةصاخ اًكاكتفا نبنرملا دي نم نهرلا مكَني لجرلا كفو. ادغ نبا يا عكف نيا ىَردُي ايف
 ,لعاف مسا افلا + ْهَكَف بلط اًكاكفتسا ا . عمس ربضغوا نزح - نم ير اكان

 لاقيو.٠ دج قمجالاو لبالا نمو سانلا نم هلو ٠ ٍضعب نع ةضعب نابإو ةلصف اه كفي ّيثلا كف

 كاكتلا *ك اكَقو ةككق ج عابنالا ىلع ٌكاَنّكل اف وها نهرلاو لصنم نع هلازا ظعلا كفو. ابلح ةدنعلإو

 ءاتني ام ةكاكفو نهرلا كاكفو . نار دصم كاّكبلاو | ةّضف مكاو. نيدرملا دي نم 50 6-5 كَ

 كني يذلا ةماعلا دنعو. ةغل لل ىلاعف كالا + هب بةئاطظإو ةيماخ لك اكو 5 كفي اكن راج الاد . رسكو
 هغبص ىلق عا صف ىلع ةدوقعملا ربرحلا طئا 1 هديو.اهحف ىلع ناعاوا اهقبعا ( دبعلا يا ةبقرلاو |

 لنتت لاقي :يلل إو ٌردصم كتل * غابصلا اطاني التل ماغداَك فو .همفيف ه[ودلا لعج ّيصلإو .اهيف اعاهمتن
 يأ. .نييناجلا نم نيقدشلا يلم اهو كف ناب ليخرلا | اكق7 لجيل كفو: دقال فات دغال قلوتك ةضقن فرحا
 | كوكف جويلع للملا باج, الكود كف نيب نم جرخي نأ جّرفو كف دق ريبكلا خيشلل لاقيو 55
 100 ةرملا ةَكَنلا *رسكلا نود ديلا يف ُكَتلإو | لجرلا كفو. .ريكلا نم اهعاخرتسال هلك فاو

 .(اههتست جئارلا كاملا فلخ ةريدتسم بكاوكو ءاخرتسا قال درع و ملء فان نم كفيو كفي

 نبا نالف لوقن ةماعلإو . نيكاسملا ةعصق برعلا نايبص | ٠ت تاع كا قم نكت تلعن ةيدف تكف: اك

 يف ككَنلا وذ ٌكلفالاا## ثيدحلا في نّدفتم يا رتّكَف اكّفو اككَف ةيكتمو  وركرم نع غاز وارسكلا ُهُّكَفَو
 ةبكنم جرشنأ نمو نّددلا عيجوا مدخلا عيجموا يتلا | ىدتها يازغللا كنف لوقت ةماعلإو . خخرتسإو جرفنا
 .كف جاك فالاو "اخرتسإو انْعظ هلصنم نع ةضاخو ةلصف اكيكنت 2ك * هب بولطملا ةفرعم ىلا

 لخلا ةبلاطلا ليخلا نم ةحصتنلإو | نم اهيف ام جرختسا ضورعلا ةرئاد ٌيضورعلا كّكَفو
 [ليقةعرلا لكف الا #لفنحا هلعف يف لكتفا -لكف . | تبرقا تككفتو اًكاكفإ. ةقانلا تكفإو .رعشلا رحيا|

 د
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 هقف

 نهذلاو
 2# جرفنا اًقاقننا ه ىثلا قغنأ ان نئهف 5 ثني هيف

 5 ةقاقثلا تالا 0١

 . ةلقنللاب قد عفرو هارد الث لني ندا(

 | ضرالا تاقفا * طّقنت يا قرحلا للقف لوقث ةماغلاو| |
 ةنيثك+ةطراؤ اور ردصم لقتلا ان لقف تاذ تراصأ | |

 ةريغص قو٠ لكلا ةموهسم .ةكمس لاو عيرلا| |

 .اهنلجأرماو هنت دعنا . بكاق ا

 2 أ اق مفي ةلثالا رتفوأ |

 ىف ىل آلا ىلع عقن و > للا ةيدتل ايلعلا ةايانثأ| ا

 رثكوا دنن مك هل امر فو ٠ ضو كالا نما ا
 ءاوتسا ىلع رجب مل امؤففو اًمققو اًمققرمالاو .دض ا

 رمالا مف مثب ىتح يار ؤف ىتح لجرلا لكآو بدو
 نك يا متو: 0 0 رت يت مث

 ميلا الاي تقلا ذك طخ فراو نيبلا|

 يرخخ ثوح هل ةبقنلا +« ملا مف ا موصخخلا ولعيإ |

 ئيَننلا *رهظلا جولد هدلج نوتطنمتي يدجلا ردقب| |

 1 مثو ةنان مق ىلا ةبسن ُءوَنَلا باوصلا وا ليقأ |

 باوصلا وه كوالا ارهاظلاو. ةيلهاجلا ةس رويشلا||

 ذك ينوع لال مودضم هيلا بوسملا نالإ ْ
 آو ١اهوُو ةيإ ليذف الأ هيل يحلو |

 فذح 08 نال نناقلف ىلع مر اد مف ىلا ةبسل ا

 أ مفألا + انغيم ”قزعلل اعوتملانوأ لوالاكمآيلا| |
 ىثنالاو . لا ىلع قيطنتالف العلا ةايانث تمّ
 بعصلاو جوعالا رومالا نم م مج ج ةامفف|

 ةهقفف ةقاف لاني“ ملعلا يف ةيلغ هتف ةقفي انالف هتف

 ةبل اغملا ل اعفا نم وهو. . هيف ةيلغف 9

 دهقْبالو هي نلف 0 ةمو اف ين 2

2 

5 5 

 ملع هاد يع هيف 5 5 قفز لِ رلا هنف و١ مهي اال ي ال ىا

 جردكف خب هقفو رك دفاعا
 لاخر ا هئانفو ضيا هاف ج ةبنقو ةيينف فو ٠ امك

 لح ةبقفإو ةيقف #* هل 5 ةيج هتنلا راصاذ ١ مغلاب هقْف |

 يلحت هقفتو . ةيلغف هتنلا ف ةبلاغ ةهنف ةقافو:ةمفاو

 ٠ ملعب يا ماعلا ةدح هعفتن وه 5 اقيو .٠ ماطاعتو هتنلا

 لاقيو._دصم ةهاَتَتلا * ةمف هريغو مالكلا هّقنتو
 درع ف لاني لوك اندبمأ ل كتهاتف فيك دهاشلل

 قو هيفا :ذ ناكوأ

 0 هل مهلاو ءيثل ابرلعلا هقزلا لاقي ليقو |

 نلعلا عارن "لع هقيلاو .وفرشل نيإللا ءىلع معنا
 007 ةيامعلا ةيعرشلا ماكحالاب معلا وهو . ةنّدملا

 يذلا نما ىنملا ىلع فوقولا ا ةيايدفملا | كلف
 دابجالاو قارلاب ةنيعوستا لع وهو ٠ ملا هب قلع

 ىلطيأ 3 قو( تانيرعت ) لم يلاورظنلا ىلا هيف جادو

 مولعلا عيمج ليشيف اهيلعامو اط امب سننلا لع ىلع هقفلا
 + ربكالا هقنل اب مالكا رلع ةفينحوبا م اذهو . ةينيدلا

 * بارضل اب بطي هيقف لغو .هقنلاب ماعلا هيلا
 اهبواجت يتلا ةحيانلا ةبحاض ةبقفتسملا

 30-2 ةعبت ( يواو )اون موقفي ةرثا أنف
 قف جاقوف 2 يف + اوفق هوفتي هانق |

 ردصم جناب وا ارْكَفو اَرْكِف كف ءيثلا يف ركف
 يلا كَ أو دف رطلا لمعا منار كلو

 نم ةنه ةروك افلا + ركَف ىنعمب ركتف |ورْكفتَو ركفإو

 الك ةضرتعم بابلا بناج ىلع رادت مريغوا ربشخ

 باقلا درت رْكَيلا + ريكاوف جا( ةيماح ) وسفن نم عفت | خرجت

 روما بيترت وه ليقو: يناعملا بلطي رادنلاو رظنا ظنلاب
 ناكل( تميتزت لاا وعلا ةيذابلل قولت

 قلافؤ الخ وااهلع نوكيف فولطم كلا انب لصاوكي

 امتع عوجرلاو يدابملا ومن سفنلا ةكرحركفلا تايلكلا
 ة ةعقإولا تامولعملا ةظخالم . :بلاطملا ىلا
 | بطالا دنع ركفلا ةوقو :راكق ج ةكرحما كلت نمض ٠

 ا دايز ةقادصك 0 5 اهب كردت وق ف

1 0 



 ةماعلا دنع زيطبلا ةسوققو . ةسوفق ةدحاولا بتحا

 نشاقنما * ةنم'روغضلا سارلا

 بلقني يارئاطلا لع سقنني

 /اهرتكو اهضضف اد اهشّقفي اهوحنو ةضيبلا شّقف
 .ريثلا نم غراف يا نشقاف ٌرجش لوفن ةماعلاو هدب
 | عستيلر بش لوط ىلع هاذ يف قش مدنع بوالا ةشيقفو
 ديجارفنا

 اهؤضفو اهردك صنف اهصقني اهوتو ةضيبلا صقف

  لوعنملا ىنعمب اال داش ىلوالاو . ةضوقفمو ةصيقف يف
 مضنلا لبق ةنيطبلا صْوُقَتلا * اًسايق هآنلا اهتمت الف
 * ثاّيحلا ةادا يف ةقلملاك ةديدح صيقتلا * ةبرصم

 | ديدح نم ردوع فرط هي نوكت رقنامر هبش ضاقفملا

 كك ضر ل اقي .ةتكرذا ةييش لك ص قفت
 رانا عسكر ةلك طتق

 باكل مسك ا وكدا 3 :نانقنأ
 ةترفص تّدعشا اَعْوُففو اعتق عقفيو عني ةنول عّتف

 مالغلاو . ةتكلفا انالف عقإونلاو :تنصو تصاخوا|

 | اعتق عّتني راحما عت عّتفو ٌرحلا نرم تام ٌنالفو . عرعرت|

 هوغلا عقف لوقت ةماعلإو .ةقرس هيلا ٌنالفو . طرض

 .رانلا ع ةضيبلا عفن اك توض ةنم جر ّىشنا يا

 عنفو .ررغلا نم ةنغب تام يا لجرلا عقف ضيا لوقثو
 .مالكلا يف قّدشت لجرلا عّقف + محا اًعَتَف عني هيثلا

 هدب ىلع هغكب اهنم ةقرو برض ةدرولاو . اعقرف ةعباضإو
 .ةرمح عدالا عّقفو :ةفقوظأل عمسو تنشناف ىرخالا

 ةانيع تعقافتو .رقتفإو ةلاح تءاس لجرلا عقفاوأ

 رمحإو . لعاف مسا عقافلا * ىشنا يلا عقفنإو .اضيبا|
 نوللا عضان لكوا . نوللاعّبشم ديدش يا عقافرفصاو

 فص ةناروهشملإو ليق اذك :وريغو ضايب نم ةقاف
 قلفتبإو ةضاوعزت ا لاقي اكعقاف رفصا ل انرفصالا

 عرقبلا ةروس يف هيلعو كل اخ دوسإو 2 قلي + ضيبإو ٍناح

 | ةعقافلا * نيرظانلا رست اهنول ”عقاف هآرغص اةرقب اهنا

 السام

 |ذغلا 3 يننملا دوعلا

000 

 عابرك عاقف لجر * عقاوف ج ةيهادلإو عقافلا ثوم |
 .ردحا يا عقاف نع لدعلإو ةيفصولل فرصنم ريغ يا

 هاقنلال تقَِح ةنئفم هابي ”مونفم يا نامعك عافق لاقبو
 يا يءاَتُف رنصا وارمحا *«نيونتلا نيبو اهنيب نييكآسلا

 نم ثئارش عاتفلاو ٠ .كنيملا ديدشلا عاَقتلا + ديدش |

 هسار يف عفترب ال كلذب يب سا هيي بوبحلا
 *ثئرورق ةناكر اصف بلص سيب ذا تابنوأتبرلا نم

 اه لاقيو :2لا تاخافن هو عيقافنلا ةدحإو ةعاّفلا
 *« عاقنلا عئاب *يعاَقنلا * ةعقاف اهدرفمو اًضيا عقإوف
 ديدش 'يا عيقف ضيباو: ماحلا ترم ضيبالا عيل

 ةدحاولا يضن لبق نيتلارع ةماعلا دنع عيتتلاو ضاييلا

 ةثيقد ةليوط اًنأبضق 0 عرداتلاو ل

 جقأبكلا نسم ةوخرلا ةاضيبلإو رتنلا علا * ةفّوجم

 ةرقرتب _عْتف نم لذا وه ليلذلل لاقيو.ةبتعكةعّتف
 عنتجال ةنال ةضنخنم نصرا ف أنك لذا ياركرعباوا |

 ةغبانلا لوق ةنمو :لجرال اب س - ةنالوا ةانئجا نمّلع

 ١ نب ناعنلا وجهي
 لود نأ ٍرقرقب اعتق عن 0 و

 دهر قب دابع تنب شو روكذملا ناعنلا ةدج ةقيقشلاو

 ةأيكلل عقتلا عقلا: ئابيشلا لهذ تا وريع نب
 ضاييلا دي دشلا عملا رجالا لجرلا عيفتلا#ةروكذملا

 ثابنو .عقدملا رقنلا نم عقلا . عتف ج ةاعتف ىثئالاو

 ةعّتنلاو َط هرخملا ةفنملا عقفملإو :بلصسبي اذا يا عّقفتم |.

 ل نحو

 فيرط نب سققو. ةدالبلا ةسعقفلا - سعقف

 لامتسا هل ىبسي ل لَجرم "1ع وهو. دسأ ينب نم يوب

 ةيملعلا ريغ يف

00000 00 

 0 طلي رس الجت فا منعا
 ةقنقف < ةرّده ىبحا يا اثق فاقت 1 مالكلا

 اولا قوذتلا 3 هناليسو ورطق َِك ارادت توص ءاليا



 ستقف رقف

 راتلاوأ رف ج 9 لجل لملك اف سرع ةرثحلاو : ةانقلا قاطن اّفيا اهينو مظنلا بردلا 8 - طا

 ةليل 7 لوق 0 01 اياك هيف كيب يفر تحت ل تع الخعلا راقنلا ةدحاو ةراَقلا »# 2 3

 هلايع ينكي ام هل نوكي نا ةردقو . ىنغلا دض لا[

 رعاشلا لاق .رقافمو روف جلو ا
 ممروفف ٌدسن ال ىاتيلا تبار

 يعن ككق لك يف م م اياده

 فينك رتلاو .رّثف ج بناجملاو اًضيا ىنغلا د رثثلاوأ |
 بوكرلاو لحل ريمبلا ةراعا ىرْْفلا * راقنلا ريسكلا]||)

 .ركَف ج تبنو ةراقنلاو ةرملا ةرقفلا * رقفا نم مسا قو

 مّلعلا ةَرقفلإو .فيفختلا عقل اب تار اًرعفو عابتاللر كلا ا

 ا دوجحأو ووو فدوه وا لا رم أ

 ١ تافيرعتلا يف لاقو .رّقف ج عرزلل ضرالا نم حارئلادأ |
 راقف ةّكره ىلع غاصي يلح لكل ”مسا ةغللا يف ةرقيلا||

 هل اهيبشت ةديصقلا يف ركب دوجال تريعتسا مث رهظلا
 يبت مالكلا نم ةرائخم فلج لكل تريعتسا مث . لح بأ

 ثتيبل اكرثنلا نم ةرقنلإو .ةديصنلا يف تيب دوجاب ا

 يف نوكي اما كلذ نا روبغملاو ليق اذك.رعشلا نم
 رثنلا يفال ل ٍ امّرش نم ىّلتلا ترا ذوعل عجل ا

 ةلباقلا ةرتق ىنم وه لاقي. برقلا ريفا .اًنلطمأ|
 رقتلا * رف ج صييقلا 0 ارلا لخدمو ةرفحإو
 ريقنلاو ا. هلايع ينكي امال نوكي يذلاوهو يغلا ٌدضْ| ا
 هل. ءيشال نم نيك توذلا دج نكلا

 ٠ لااوحالا نم هدا نم 0 ا

 كو 00 أ 00 ساس أ

 فردا باصإو مل ةفرحال تديذلا ىّمرلا ةارقفلا]||

 لاّوسلا نيككسملاو . مهتاجاجي مقرح موقئال نيذلا |
 يفكتو مهنغتالو مغجاح نم ل ةفر> مل نيذلا||

 اريجكلا اشارك (نذل نس تكل )ماع

 يا يءاشلا خيصبل اا سوُنتلا * لصافملا يف آد ساننلا متيم الا ١ جرفعو ّرم ا؟ةفنارقف يذلا ريعبلاو راقنلا]|

 | تاّرقفو تاَرفو ل رف ج اضيا ةراتفلاو عودنلا ة ةرقنلاو

 شحولا ىلع وفل اسقف نولوقيو | ريقتلاو ا

 ريقنلا نوم ةَريفَتلا*هنيعب ةكر وهف ناطيش الا ريقنلا

 ةآهتسو ةهيغس ةلثمو . اضيا ةارتقو رئاقفو تاريقف ج د
 هالَعف ىلع عبجت ةليعف اهريغ سيل يا .اط ثلاثالو

 +ةيهادلارميْلا *مئاركو مارك ل ئاعفو لاعف اهسايقنال
 يل ةريثكرقف اهيف يا ةرّقفتم ضرإو . ليضفت مسا رقفالا
 اهو ىرتف وجو كيو ءاعا ا ةرقاتج هادو ردح

 نساميو نسوا بياعمو بيعكس ايقريغىلع تف عمجأ

 ىلع يرجتأ سلا ءاعم تال هجواوهو
 بكر ن ذا قلخ ةونااورل]ف ةعينلا قلد سايقلا

 رقفم 9 . طباض هل نرقم يأ رمالا اذه نقفم وهو

 زوزح هيف يارّثنم ثفيسو .هب ريأ ام لكل لعاف ي
 راقنلا ريدكلاو لوعفم مسا روقنملاو .هنتم نع ةتئيطم
 ةفنارتف يذلا ريعبلاو

 سقف يف ةغل تام اًرئفزففي لجرلازّتف
 ةضي رئاطاو . تام اسوقُف سقني لجزلا سقف

 ةلتق ناوبحلإو .اهدسفاوا اهيف ام جرخإو اهرسك سَ

 ول .ًالفس ورعشب ُهبَّدَج اَنألفو .اًربق هدر رمالا نعو
 ةماعلا و .فاقلا مدقتب سفق ةريخالا ثالثلا يف باوصلا | ٠

 .هطاسبنا دعب شمكتي ةلعج كسا لجرلا سقف لوقن
 .هيلع اهدنز برضب اهدوراب قلطا يا ةدورابلا سقفو

 * هيلع قبطنا يا ش

 سلتا قام امن لك هه انناع

 برضو ةضيب هديب دحإو لك ذخا نامالغلا سقافتو |
 ان تل حا ل علا ةهطملا
 . ةماعلا حالطصا نم اذهو . ةعحس ١ ةضيبلا بحاص
 . صف عجار. ةسقانملا لوقي مهضعبو ةسقافملا ةنم مسالإو

 نمسل !سّمف لوقن ةماعلإو . بلقنا سقفتو ةوثلا سقفنإو
 ا اجو طور جرتساف ر انلا ىلع ٌءالغ يا سّقنتف
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 ضرالا قشن ةيدوالا

 ىهو متي ام لوا هبنيع مة أغا أي ورجملا 0
 ا «يثلاو ٠ ةنحنف باصا ات
 0 00 # را .ةاودلا

 كثي دحلا

 5 كوع

 ابق لو 0 1 ب ميضعل سوهيظأ

 او | ةحاَتف ةلح نالف ىلع ديلا ةحار 34 * |ورهاظتوأ

 ريدلا ةنلح هللا متفتي نا © نيح درولا نولب ياأ
 تنبت لك نمو ٠ ةجاحتا دنع اهخانننال اهنم ةعسإولاو |

 + حاقف جالا ِف مارحالا لك ديلا ةحارو . ةرهز ا

 ويهتم يل رشلا ةقفتم وح * ىلا ةنسحا ةاسنلا نموأ
 *دعضوم ريغ يف بضغلا عرسا ةلعغف لجرلا لفف |

 0 اه تك قفا عيرسلا لحتلا|
 نوكيالو ةبرض اًحاةفو اقف ةققفي قف

 فوجا ءيشوا سارلا|
 باغ اًدئوقفو انانقفو انادقفو انتَ ةدقفي هدقف

 هللا هدتفا * دوقفمو ديتف كاذو دفاف وهف ةمدعو ةنعأ
 .كتبيغ دنع ةبلط «ىثلا رالف دّقفتو . ديا ةمدعا <ىثلا|

 ةدايم نبا لاق .اًضعب مهضعب دتف موقلا دقافتوأ

 ينجم نوعببي ذأ يوق دقافت
 ارهب اهدعب مل اره رةيراجي

 دتتفا لون ةفاعلإت ” هيييخ دنع ةبلط «ىشلا دتتفإو

 ينا]و لعاف مسا دقافلا * ٌةداع يا ةدقفتسإو ضررملا
 اهجوز ثوم دعب ةجّوزتملاوا اهدلو وااهجوز تام

 ثدصم دّثَتلا * عبسلا ةسرتفا يا اهدلو عبس ةرفبوأ
 ديلا #ثوشكوا لسعوا بيبز نم ٌبارشوا تابنوأ
 ريغ يا دوتنم ريغو ديالو ديتف ريغ تامو.٠ دوقنملا ْ

 شاع اضيا لانيو. هدقنل رْشنَر
 بيظلا ىلا لوق ةنمو . ديتف ريغ

 تامو يح ريغ

 ديجح ريغ تبيح دق اًيأل

 لجرلا رّقف *رقتفا ليعتسملاو لاعتسالا ضوفرموه |
 | .ةرهز تبن لك نموا رخذالا وهوا ةبشع نامرك حاقفلا |

 ىلع نب جيإوحو دئاوع مطونك ل امتسالا يف كورتملا

 ديباف ريغ 1 ل اذإو

 ىأ لسع وا بيبز نم ٌبارش ددقنلا - ددنف
 اتئاروكذلا دقنلااوَهو ثودك |[

 ةبقث زرخلإو رفح اًرْثَف رقنيو رتفي لجرلا رقف
 معلا ىلا صلخي ىتح ةدي دج 0 رعبلا كنأو . 1

 كليا ذيل اًريرج هيلع ىولف اًرنو ُزحلا عضوم لعج مث
 0 7-0 و .ةضيورتو او

 ظ رفا هادا زار 2 0 هراقف ىج عقار 5

 ليقو .ةلام بهذ يا قيما 5 -- لجرلا

 .ةبقث زرخإو .اهيف سرغنل ةرنح اطرفح ةّيِدَولإو .رنح
 نم ةنكما انالف ديصلاو . اًريتف ةلعج انالف هللا رتفإو

 رول ةرهلط كح ةراتف ذراعا: ةريغب انالفو'. هيناج

 ظ ةماقملا نم هتامابيا يف يربرحملا لوق ةنمو اب بوكرلاو

 ٠ |.ةاوت ام انّيح لاق“ هاخارقفا نم يف لوفل م :يبرحا | ىل

 ةنم مسالاو ٠ راقنلا ةراعا دارلإو رتنلا ةدارا موي ةناف

 اميتانبل داش ٌهانغا امو هرقفا ام بجعتل ايف لوقو . رتل

 اواني كلذكو ٌقالثلا قوف اهو ىنغتسإو رقتفا نم

 اهدرجم نم ناينبم اه وا. بجعنلا كيرش ةنال ليضفنلا

 نوكيالف . لبعتسم ريغ وهو ةجتاحو ةدئاع اهدرفم نا

 * جانحا هبلاو.اًريقف راص لجرلا رقتفإو . ذو ذش اههيف

 ملاثما نمو .رقإوف جراقنلا رسكت يتلا ةيهادلا ةرقافلا

 .ربعبلا فئارتف نم دوخأموه ليق .ةرقافلا هب لمع
 نر يتلصلا اظع نم دّضنت امراقتلا * اهب لذا يا

 ةلحاولا رهظلا تازرخوهو بجتل ا ىلا لهاكلا ندل
 .ردب موي لق هبنم نب لطاعلا فيس راَثَنلا وذو .ةراثق
 هيلعو .بل اط يلا نب يلع مامالا فيس بقل اًضياوهو

 , رعاشلا لوق
 ل ا ا عمالواو باتل اروي ننال

 يف ةصابولا ةضرعتسملا ةثلثلا شو اهبكاوك هءازوجما رافق
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 بل اغلا وهو ةييضولا دقنلا بفرصتتت انساتا للا

 (عجان) قو ىنقا اولاق ا؟عبجلا "دع |وا اقل هيلع
 قور' ءاضيا يافالإو. عافا جا( ل باب يف شاشالا

 ىفالاو ةبّيطلا جاورلا ةآعفألاو . نيبا الا نم بعش#
 لاق..ركذل اي ضنحيال وا . يافالا ركك ناوسْفألاو
 رعاشلا

 ناوعفالا نم هزجي الا منال مهتابرت ةازجإو
 موحل ةفاضا قايرتلا بيكرت يف ءابطالا دنع هيلع لّوعملاو
 .اهنم ىقتالإو ركذلا نيب قرفالف هيلا اًقلطم تايم

 لجو: ىفالا_ةروص ىلع :ثروكت يتلا ةييتبلا ةاعنإَ
 ياذالا ةريثك ةأعْنم ضراو.ةاعنملاب وسوم صنم

 يا ”ىذرعنف ةهتف اًرغف هرغنيو ةرغفي هاف رغف
 | ةلعج اًنالف مخل رغفإو. تف ةافرغفا *ردعتم مز مز ,ال.جتفنا

 »عا را . خلا وف رغفنإو . هيلا ءرظن ددع هافرغفي
 رغافلا ثنو ةرغافلا + ةييودو لءاف مسا رغافلا
 راغف ةنعط * رفولينلا لوصا وا ةبايكلا وا ٌبيطو
 . اذا درولاو ردصم رْغَتلا * ةذفان يا واطنك
 قولا تعتلا + هيايت عساو كسا مثلا رع ساو لجدو أ

 يداولا مة تلال ايرالا عولط لوأ يا ةَرغنل اب دلؤوأ

 لبجلا يف ةوجفل او ةعسإولا ضرالا ةرغنملا *ركف ج
 تكلا كاوا ا

 يندَعف دق ل اقيو . تعرضت ةَعَف عفت ةحيارلا تعف
 يلع تحاف يا ةحيلرلا |[

 .ةمشابخ دس مومو مَ ةمقفب الف بيطلا مف أ
 ةما يدجلإو .ةلبق انألق رم فو: .دضاهقن ةّدسلا ةئارااوأ |

 ل

 ةيغافرتت ةعزاووب , ماقا ناككلابو .ويلع صرحو بغا |

 متو: هلم ةانالإو . هحي رب هدام ةناكم غفأو٠ .ةلّبق ةمغافمأ| |

 . ةحّيار ًالئما ناككلإو : جرغنا ماكزلا من خخفنإو حنت درولا |

 مْخَنلا * رخالا اهنم دحاو لك يق نأ ناصخشلا غانتو

 | امغف فيد ءيثل اب مغفو ٠ .جنت ًاموغف درولا ممذو٠ .اهضرأ ا

 طقاسن ام غولإو . ملا اوحرطإو ْغَولا ولك ثيدحلا

 نقذلاوا عمجا مثلا ممنلاو م ماو ديلا نم ماعطلا نب ه| ابلاغ فصولا ناكولو : يعافالا عرج يف ملوق ليلك

 صير مغنلإو. ها فلاب ان ؛ذخإو : ةييحلل |

 هب ثهعنم وه * ديصلا ىلع دغَف بملك ل اقي دي يشلا ىلع قو

 ىرغم يا | ٠

 *سبب عرزلاو .اشف (يوأو ) اىغتوغني *يثلا اغف
 ماد لجرلإو . ةتيغاف تجررخ اغفا هانحلا تابن ىقفا|
 .ىنغدعب رقنفا :نالفو.:تدسف ةلغغل و .اغتلا لكأ ىلع

 انالف ةرالفو٠ ,ةعاط دعب ىصعو ٍنسح دعب خم ديزو

 آيل اقم سّرغي د ءانح !نصغوا ءانلا رئت ةيغانلا +ةيضخأ

 ىلإ. ةيغانلا ود كللذو . ءانحلا نم بيطا ارهز جري
 نيغلا دقت اهغلا | ايلا + ةبيط ةّيار هل ام لكروت ةيغافلا

 يثو ىغفأ وبف ملا يف ليَمو ةنفجمإو ةبلعلإو اهلك هين اعم يف

 روكذملا رؤتلل ةيغافلإو ردصم وْغَتلا «ةاوغف
 ىنا اهتزيك كانتا فنون , راما :ورمعلا انف

 .ةذملا نرم هيف ام جرخيل هش لمدلإو .اهنخيوا اهعلقا
 ادي عنا قو هيو يكل و رطل الدراقفو
 نيملا لمح + يثلوملا الكان ولف ليسا وظل هيفا د

 ا ناز ةماعلا ور نعاني خف ةكش ا هوضواةرثملاو
 اه ني ول ادق للي دك نيش زو ةنامزلا
 نع ةياججلا تب اقنتو .ًاتف اعواطم ةقننا ًاقفنإو اوقفت
 ًاقفتو .اهرث نع اهتئافل ضقتفَت يمل او تاققشلا اهئام

 ثبوصنموهو . هدلج ققشت ىتح اش ًالتما يا اًمحث ديز
 نيب لعجو هيلع داعا ةبرقلا رْرَح ًاقتفإو .زييمل ا ىلع
 ىع *قفنت ينل | ةايباسلا ةاكقافلا + ىرخا ةعقر نيتعقرلا

 نا نا ىلع ةقيقر ةدْلِج وا ةدالولا دنع نينجا سار
 يف رتنو هاكفافلإو ٌر دصم هَل + تام ةبع فشكت ل
 اهي ةقان ىلا +21 عيجي ضرالا نم لِ واج
 +داكفافلا ةَأقَفلاو ةأَقملا «رغبتالو لوبتالف ةونحلا هاد
 هنيعب اضيا ةوقحلا هادو لااا نم ةوقحا هب ام هّتتلا
 ةئقنملا * 211 عيجم ضرالا.نم ”ظلغوا رح يف ٌرنو
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 لعف

 ”ةيانك وا ناسنالا ةكرح نع ةيانك وهو ثدحلا مسا

 عيجو ٠ لاعقأو لاف ج رثعتم لمع لك تع
 ةّئيلا وه لعنلا تانيرعتلا ىفو . ليعافا لاعفالأ

 اما قيل اكتر ردأبلا يبس, نزيع محرتويلا ةةجرلملا
 ا لعفلا ليقو. اعطاق

 | لعتلإو .اعطاق مادام عطاقل اك عري قاريوك معلا

 اع ٍندغقم وسفن يف قعم ىلع ]دام ةنرملا عاماذنع

 | ةاحنل ا دنع لعنلا قلطيو. بّرضك ةثلثلا ةنمزالا دحاب

 لعفلاود برضلا ناف اًيرض ةتيرضكى ل ىّلطملا لوعفملا ىلع

 ىه لع رويلكملا:دبص'لمتلاوب لقانلا نككيرحإلا|
 ةبسنل اب مايفل اكدوجولا ىلا ناكمالا نم نكمملا فرص
 | نودب عقاولا يف دوجوم رغ ةنكل هل ٌنكمم ةناف ديز ىلا
 ىلا نهذلا م نكمملا كلذ فرصنا ماق اذاف . همايق

 لئبعي ام ةايغل ١ دنع لعنلا هبشو . جراخا ِف دوجوملا |

 ردصملاو لعافلا مماكوفورح ىلع المتشم لعفلا لمع

 9 رجلا ىضلا يأ ر ف 56 يأ تكور ا ىلع ا

| 

 ةلالدلا يف لعنلا.ماقمرماق ام لعفلا مسإو . كلذوحنو

2 

 | ةفض و٠ 90 ةداعلا ةلعلاو 0-0

 1 نوط ف مهدياب نيا يخجل التناك لع اما ا

 ”* تيل 1. تندم نيدو ملك تلد هنيدرنح أ

 ىو 0 اييوطإ هرطملار اهي 7 2 ازجالا

 | دازجالا ةيقبو .نتالعافو نكعاتمو نليعافمو نلوعف
 لالا امك به لاوتنالاو ران ةذوخامأا

 ةسوسجلا ةضارلا تايفيكلا ,يف مهدنع تاّيل اعفنالاو
 ةشويجلاحاتيكلل نه تالا ةال[5 ميهذلا ةردصكا

 دنع ةلعننلل) ةينيكلاو 7. كفوخل ةرنضك ةنغارلا سيغلا |
 ةلعانلا ةينيكلا اهلباقيو .ةسومملاو ةيوطرلا يف ءابطالا
 رمال اب يا لعتنملاب رالف كاجو .ةدوربلاو ةرارحلا قو

 .لوعنم مسأ لوعنملإو .رّوزم يا لعتنم ثباتكو. . مظعلا

 ترضيك اهلا دلع لم ردت ىلطملا للعلا

 ا

 ةد ايزل معو رعت ف العنا ا ةموعفا معفي ةانالإو

 ”هالمو ةبيط تيبلا كسملا عفاو . لم ةمسعفإو هانالا زم ضو

 يد

 | اديز تير تك لعانلا لف هلع عقو امه هي لوجو
 || ىأ نامز مما نم لعنلا هيف عقو اموه هيف لوعنملاو

 | قه هل لوعفملاو ٠ لايم تيشمو اوي تيصك ناكم
 || نامزلا ةي هكراشي ردصم نم ِهلجال لعنلا عقو

 || لعنلا عقو اموه ةعم لوعنا إو .اقوخ تبربك لعافلاو

 يأ قيرطلاو ت ةيحملا وأو دعب اروكذم هتبحاصمب

 أ ىحت ةنم لوعنملا مصعب دازو . ليعافملا يثو .ىيرطلا عما
 ةنمو . هموق نم يأ ًالجر نيعبس ةموق ىموم رانخإو

 يديذخالا روفاك يدم يف يبننملا لوق
 انب مل رتخاف كالمالا كتزتخا دق

 1 حاف كلوب يكم دقو اًئيدح

 كالفالا نم كترتخا يا

 |ةنيفو انالف مو ٠ الم اًمعَف ةيعفي ةنالا مف
 أدعاسلا ٌمفو. ةحيلر ناموا ةبضخا اضاف همني

 عنج

 # يعكف اهتانم ظلغُو اهلك قرع 5 انااور ماللا

 || ةفنا الم ىا اًبضغ ملم وا ةيضعا اًنألف ٌنالفو .دحيرب
 لخدا ةيناعنصلا هتماقم نم َيريرحلا لوقو . ةَيار
 ||يا تيس نم الجت ل عفاف وبيج يف دي مهم هرما لك

 || عومفإو . ةاطعلا ةرثك نع ةيانك" هئاطع ٠ نياولد ةلثلم

 * درولاوه وا نجترعتلا#ضافو ًالتما نضوحإو ةانالا

 نم وهو ملام يار زمعنم م ليسو» لوعنم مسام ملا

 لي لون ىلعودو ملط يداولا ليسلا م عفأ

 0 كلو نور ا رعقحإل عدلات لسافؤنلسلا
 يزاجملا دانسالا باي نم

 ف يفرح دقوا لشتلا- لس
 ركن ( ١ واد يدأيإ) ايعنت لجرلا ع

 |« ديرأل ن نابضغلا يانلا * قالك رام نك موقلل

 سقألا *< 2 ةمامنلاو يانلا ثّنوم ةيعانلا

 سارلا ةضيرع قنعلا ةقيقد ةلشقر يف ل اقي ةثيبخ ةّيح
 قايرت اهتعسل نم عفنيال اهسفن ىلع ةريدتسم ل ازتال



 لعف

 هما نال عظقو 4 . ةنيطل 0 |

 زواجو اةنعاذ كدت !ةعاطق عظنيرمالا مظفو ٠ اًعرذأ ا

 ةريص 6 ةءلضف د ”عيظف وف كلذ مل رادنملا

 . عظنم انف ملط يفرش اظفإو .هيف غل ابو اعيظف

 | لوهجا ىلع لجرلا عظفأو . اءيظف لجو رمالا رالفو

 كش ايوا عيظف دفا

 1 - ظفأ ايلا اذا ةاقمللا مد

 2-7 دو اهنراوق مثو

 عينشلا عيظتلا * اًعيظف هدجو ةءظنتسإو رمالا مّظنتو
 لالزلا وا بذعلا ةأكإو رادنملا زواجتلا ديدشلا

 *ةقلخ هس ( يداي ) ءاظفا لجرلا ىظفا - يظذ

 محرلا ( ةآظنلا نحنلا ضعب ينو ) ىلضَلا
 غلا هب رجزت توص مسا مف مف
 راغص فو ربراعنلا لكآ ارعف رعفي لجرلا رعف

 ريراعنلاورّتلا وا لّكؤِب يذلا تابنلا نم تو نيئاذلا
 ٍثوصب ةرهتنا يا اتوص ”هرعف لوذن ةماعلإو .٠ ىنعمب

 4 ةعزا ميظع

 سوعافلا*ج رغنا يا اساعفنا جرفلا سعفنا-سعف

 بّرشب د يذلا زاركلإو لءولإو ةيهادلإو ةرمكلاو ةيحلا

 معلو تاو دلا لكن رم ٌنشيلا ليقنلا مدنلإواةنلا

 نال جرفلاو سوعافلا نوم ةسوعافلا * بارعالل

 عنعفت * ْمَف ْمَك اط هلوقب اهرجز ةعفعف نغلا عفعف
 * باّصقلاو فيفخلا لجرلا عفاعلا * عرسا لجرلا
 عتعتلا * عَ ْعَف هلوقب معلا رحازو توا عاقمعَتلا

 ودول .مغلارجزو عيرسلاو فيذخملا الج رلاو يدها

 هه .توبكنعلا عينك ن اخدلا ند دكدعني دتعني ال. ةنوابعتسي

 اعتعتلا * عتعَتلا ىتح عفني ءيش 301 موق
 هلا «ةلسفلاو يارلإو نابجلا ؛يفاعَتعَتلا +باّصفلا | (

 باصنلا مشتل * ةيفاعفعفلا

 لئلا مسالاو . ليَع الْمَق لمني لجرلا لف
 0 باب 3 ليعلاو لعفلا نيب قرفلا عجار )

 .دب قاض رمالاب عظفو .ْل

 لعت

 كرتلل لبانملا رهاظلا غلاب تلا تايلكلا يف لاق

 يقر 500 ةاحخل ا عطصُم م امال
 واخ وساع وايل ل راكجلا قد قمل

 هرسك ل اقي امك ل عفناف «ىوشلا.تلعف لاقي. لعف | ٠

 ا :كركو طقملا لعتفإو سكتاف نال

 لعافلإو 20 نولءاف ج لعاف م 53 لعافلا * ةتلدخا

 م ةببش وأ 0 ات لعف هيلا ديس ام ةاحلا دنع

 كان لعف هلام انغام بقانإا فيرد افك هيلطأ

 لعافلا مسإو .ديز برضك هيلع ءّذقم ةهبش وا لوه#
 ىلع لعنلا هب ماق امل لعف نم قوما ام نييفرصلا دنع

 ىه رائخلا لعافلاو .براضو سل اجت ثودحلا ىنعم

 به ذك ٍةدارإو دصق عم لعنلا ةنعردصي نا ”ييذلا
 لزنو ديزإ نرجو كلذك سيل أم فالخب دز
 ف ليعلل ايموي رجاتسي نم ةماعلا ننع ٌلَعاتلاو :رطملا

 ىّكيو ٠ لعافلا توم ةلعافلا * كلذ وهنو ضرالا

 يتنتملا لوقك ةينازلا نع اهب
 هلهجم لوتي ةلعاف نبأ بذك

 قورت قوشإو [ءاركلا كأن

 ريخلا يف نوكي وأ مركلاو نسحا لعفلل عا لاعنلا

 نيلعافل ناك اذاف ٠ دحإو لءانل صخم وهو .ٌرشلإو | ةبعل

 نسح وه لاقي .ردكلاب لاعفوبف ةكراشملا لاعفاك
 ايا اًدصم نوكيو .لاَِنلا نااسح مو.لاّعَتلا
 لاعنلاو .اًباهذ بهذ لاقي امك الاعَف لعف لاقيف
 باصنو ٍلْعِف عمجو رم اك نيلعاف نم ناكاذا لعنلا

 لعف مسا لاعقو . لعف ج ووجنو مودنلإو سافلا

 كل ام نب فوع لوق يف ةلاعف * لَعْفِإ ىنعب رمالل
 يفو ةحاّرخ نع ةيانك اننود ةلاعف راطيض ضّرعت
 ةلوخ نع ةلعقب بيطلا وبا ىنك ا برعلا نم ةليبق
 الن ةتائرأيف لوفي اهميخأ ةلوادل [تغيس تغغاا

 اهبكاوم الم ا ةَلعَف نك

 بممملو لو علخت لو ركب رايد

 لغفلإو . ثا لك جرفو ةفانلا ةايحو ردصم لعتلا |
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 داجو سّطَتلا ةدحاو طلال ل انعم
 أ كت 1 أ ةيقا ارلاأ لوقل» خا ال مدنع ةزرخو يذلا ريغ

 بانتلا ةمزالو هيلع وعدتا .ةليطسلا ءابوتل طم ب
 قص قا يطل وهن ناز اهل بر جال و. الدتلا
 ”مسا ضو . هجولا يف فنالا شارفنا وأ اهراشتنإو فنالا

 ىل ةّيجغرفاوا ) ةميظعلا ةقرطملاسْيَطِنلا + سطل نم
 ةفناوا ريزتخلا فنا ةسيطفلا + سيطاطف ج( ةينايرس
 مطارخو فخلا تإوذ رفشمو ناسنالا ةفشو ةاوح امو

 | سّطق ج ةاسطف ىثثالاو سطَئلاوذ سطفالا*عابسلا
 | اًءطرالا نوكي الو .زفنا دوعلا شطفنا - شطف

 سطفالا ظَفألا - ططف
 طبطب لوقت ةماعلاو . لس ةطفطف لجرلا طفظف

 طفاطتلا * ميال مالكب مكن تالف نطظقو مايل

 حامجا و ردا دنع تإو دال

 :رابإو :ةعطق اًمطق ةيطني لبحلا طف

 ”موطفمو ”ريطف وهو ةمطاف يف عصرا نع ةتلصف

 .اههع ةعطق هتداع نع لجرلا ّطفو .راطنلا مسالإو
 كسي ام يف :.غ يا بوذلا غاّبصلا طف لوقل ةماعلا
 اضف | تقو يف لخد عيضرلا طفا# وربخ ىلع عض الف هفابص
 ينل تلا جلا ا ظيغلا دوي ماعد عل ه تلج تا موفلا مءافتو . ل 910 ناحورماظنلا

 ةئمطف ل اقي ٠ طف عواطم طفنإو .ماطنلا دعب اهتم
 | ةقانو .لعاف . مطافلا ا ةنع ىهتنا ةنع طقنإو . طقاف

 * ةموطفم يا طاف ةلخسو ةنس اهرإو> > غلب مطاف

 ع ةطافو. مصاوف جطافلا كن وم ةمطافلا
 * يلع مامالا ةجوز بلا تنب ةارهزلا ةطاف ٌنبنم
 يب اتساع 0 ل اصف ماّطنلا

 ةنم اهغارقو اهلمع عاطفنا يازنلا ماطفك عاطقنالا
 ةأرملا 5117 3 هيلع قيب ل يارجخلا طف لوقنو

 * طق ج موطنملا ميطْقلا * ةدالولا نع تعطقنا" يا
 ٍرجيلا ريط نم ٌرئاَظ ةميطتلا

 نطفو نآعفي ن نطفو 00 هيلو هب ناطف

 ياك نة رشك

 اسغنلا ونا ةدوجم رتسقت ادقو ٠ مهلإو قذوملا ةنطنلا |

 اردأو مودي قذح ةياطقو ةياطفو ةئاطف ذو ةنأَطقو | داج

 نطف ج نطو 0 نطو ن وطقو نيادفوٌنطاف وهنأ

 | عسر برولق اعد 1 ع ناموا

 ا ةلعجو ا "اتم 0-5 ا

 * يميغنل هب ةعجار ةنطافم مالكلا يف ةنطافو . هيلا نطفي

 نطف ج ةوابغلا اهلباقيو .ريغلا نم اهبلع دري ام رّوصتل

 | عيضرلا عض

 ةاهطف فو ةطناوبف رهظلا ةعس ةتلإ  هطق

 طق جا
 اًديدش اهقاس( ٌيواو ) اًوطف 003 ةبادلا اطف

 يدابازورينلا ةركذو ربظلا رزنالا لجرلا ىلع ا

 ”1 اكو ةميرسو رمح اظَم ةظفيإ ظقلا طف
 ناك (رلع باب نم ) اًظظَفو اًظاظفو ةلخاآخت لغتي

 أ ةظاختلا * ةيرشو * ةرصع اًظاظنفا لضَتلا ظظدفا * الف |
 ' ]3 ةننو ؛ ظيطتلا نم'هلاعف قَد ةنطنلاو ةقطنلا
 كاما م فب ءاوشلابا نعل لانكأو نإورمل ةشئاع

 مج

 | ”ظق لجرو .وعضومريخ يف بابي يذلا مالكلا نشنملا
 ( ظطنلا يدنفا مصاع فو ) اضيا ظلاو. خابت" هلك |

 رعاشلا ل اق .زوافملا يف برشُيو رصتعي شركلا هلم
 اًمغرم شال ثيللا فتاك |وناكو

 [رتجيي ىح دنصلا ظَك ل انالو
 اهل ديس نم:لاانيالو ةمغرب ةلذ كيال ةنا لوقي

 وريغك سالئخا يذيب سيل ةنال ٌهرثعيو ةعرصي ىتح| .

 ينسي نا وهو لجرلا 'ظدفا م ةنمو ٠ عابسلا نم
 .|ةنطب قش نشطع ةباصا اذاف . رتجيالتل ف ّدشب مث رعب
 || ظيظتلا + ظولشو اطال جةنم برشف ةئرف رصعف
 ا ورمل وا لحل | هام

 ط6 ةنطفو طف انطَقو ةثاقم نط نا

 اال 4

 كرو عفا كرك ل انما ثالف حظف



 ”رجز اًدِعَف ةذطني ةنع هزات

 ذب «يثلا رطف
 ناع علب اب هعباصأ كارطاب و 1 ماهبالاو ةيائشلا اباد

 *رورب : دلجم او. 0 هنعاس نم ةزينخأ

 نواخلا هللاو 1 اوطقو ارطكوخيلا كل رشا

 ماضلاو هامنإز ا ةعرتخارمالاو» .معدتباو مهلخ

 لكألا ًادنبا وا برشو لكأات وطفو اًرطفو اًرْطَق

 رطفإو .اًرطقم ةلعجو اًروُطَق داطعا ٌةرطف * ترشلاو
 لجرلاو.رطني نا هل ناح مئاصلإو ٠ ُهرَظف ىنعب غاصلا

 يا دلجإو ٠ .راطفالا تقو يف لخد
 راعفنإو هيثلا رطفتو ٠ ”هروُطق ةلعج اذك ىلع نالفو

 .قرولا نع قشنا يا دوعلا رطننا لافي . ّىشنا
 لاق. لءاف مسارطانلا * هقرو تابن ادب بيضنلاو

 ىتح تإوبسلارطاف وهام ئرداال كنك سابع قبا|||

 اهعرطف انا اهدحا ل اقف رب يف نامصاخي ناييارعا يانا
 . ةبان علظ يذلا لاخلا نم رطانلاو :امأدنبا انا يا |

 يائاطف فيس * اصلا ضيقت ةماعلا دنع رطافلإو
 ةدنعربخال لجرلا ٌيَراطُفلا * عطقب الو هدفت هيفأ |

 هللاديبع لاق .روطُ عؤملاسطلاولل
 هيف تررذ 3 بلغنا تتش

 دولا مأنل اف اف كاوه
 يكل 0 رذنقلاوف لاقف حري شل أ

 هّبش وأ ٠ ماهجالاو ةبابسلاب يارطَتل اب بكسجيام هَل يفأ |
 .رطافلا بان يا بانلا عواطب ليلحالا نم ةعولط| |

 (رطنقلا يا ) ةلصإو .”مضلاب ليمش نبرضنلا ءاوروأ |
 ردصم رطنلاو .عرضلا ليلحا ىلع نبللا نمر هظي امأ | ١

 رطنلاو . ةسوؤز :تدب اذا "بقل ماغ ضيتتن رطف

 ةاكزو ٠ ناضمر موض دعبل نيلسملا ديعرطالا دعو

 تالا يفاةنال ميسو هزل زب رتل طنم يا رظف

 | ةقانلاو ٠ هش َّ طك ةرطنيو هرطنب

 نم *يشو ةرطف ةدخاولا لاقت م لع ٠ ضيا ةأيكلا

 | .خابدلا ن

 ةموقو طف لجرو .رطفلا ديع ةقّدَص 0 طنلا

| 
 جرخت ةفخر هرم هع ةماعلا دنع رطالإو .ٌردصم

١ 

 رطنلا يس ةغلرطنلاو . لكؤبو جرخخ# ةايكلاك
 نه يرض رظنلاو اًضِنارطنلاو ٠ اننا روكذملا بنعلل

 .ريطنلاو ةيهانلا وطن | + ديالا باح نبللا لضف

 رطفلا ةف دض ةرطنلا + ا يا ىّرظَت ةيعطالاتي

 نييلاو وما حر يف دواوملا اهيلع قلخ يتلا ةقلختاو

 ةَرطنلا تايّلكلا ينو . تيدللا لوبتل يلا ةلبجتإو

 نامز لوا يس دوجوم لكابب فصتي يتلا ةفصلا يف
 7-0 فذح ىلع وه ةرطنلا بجت موقو . هتتلخ

 فل اخم وهو ٠ ةندبلا يفو ةرطنلا ةاكز بجت لصالاو

 جوويف ليوأت ال ةناف رم اكرطنلا ةقدص ةرطنلا ملوقل

 روطنلاو ةرغو :ماعظنم هيلع رطني اهروطتلا*رطف
 *هلئاواواراهتلا طسإ |وا يف لكؤتي | . ةماعلا دتعوأ ردصم
 ةموطتلا تفوطيلا ويلا ةروطتلا
 .رع لأ ام لك ريطُلا

 . ةيورت ريغ نه اهيدب 2 ؛ يذلا ياريطنلا َيارلاو

 ريطف سيح يدنع لونغ اوفلو .ريبخلا فالخ اًضياريطنلاو

 *دؤيملا دايعا نمريطنلا ديعو : ٌيرطيا يطف زبخو

 نيمعلا نم قاقر ةماعلا دنعو .رطنلا موي ةاش ةَريِطَنْلا | هلل

 اًضيا ىاطتو .ربخيو انلثم اهيلع 00 لباوت ديف عضوي

 00 هك ىلع

 .ريظافا ج ههجوو بالا 9 ةلبا ظلحأر وطشالا
 سايق ريغ ىلع ريطافم ج لعاف مارطنّلاو

 ضخ كمس سرطافلا - سرطف
 0 سفركلا رزب نويل اسارطفلا
 9 يف ةغلوا تام اًرْطَق زطفب زطف
 ةلاكل ابانالفو : تام اًسوطق نسطني لجرلاس طف

 سطفو .ةضرع ديدحلا داّدحلإو : ههجو يف اطاق اًمْطَق
 ا ثيفسإو ىلا هلك هساللظ علق يكسب لجرلا |

 سطف لوقت ةماعلإو .سطفاومف ههجو يف ةفنا شرفنا
 + ةاوطا قاشتسا نب سبيس نع ةسقن عطقنا اذا

 ىسطتلا * ةسطف هذ نعم ةللكلاب اًنالفو . ةتاما 0

 * هياع نطفي

 كايا ملوق ةنمو .وكاردا نر

 * رئاادف حج تيزا زلاب وأ ى

 اهتدشن



 ةغل اهلا ل اعفم نال داش وهو .كلاذك ةل اضنم ةأرمإو
 رجارلا لوق يف امكاًدوذش الإ هآدلا ةنحلتال
 هراجاي يعمساف ينعا كايا هراطعم ةّرح تيوع يلا

 لعل ضفلاب هل ”موكحمو لضفلاريثك يا لّضنم ل لجرو

 هريع

 اهنو. .عسلا ضو ءاَضَق وضني ناكملا اضف
 . عستأ | ةاضفا | ناكملا ىضفا * رص يتابلجي م ةمهارد

 لجيل و! شح ىف ادار انياب عام ارا وكفإو
 هدير نكران لإ. اقلطم ايبالخ اناس اح طراق ءللا

 0 هريعل ؛رهظو ٠ نوبحيال اه مهاتا مونلاو٠ 000

 ءطفو ٠ ًاطاطت يا لخدو نأمطاف ًاليفث المح هيلع
 أ ريعبلاو- ةردص جرخو ةرهظلخد 0000 لجرلا
 هب ًاطاف *أطفاوهف نسادف ٌنالفو .ةيلخ ةرهيظ نمأطتا
 تعسا ةاطفإ ايلجرلا ًاطنإو دب اهبرض ةأطافم ضرالا
 .اًريثك اًءامج عماجو هنسح دعب ةقلخ هأسو هلاح
 ذا و ىلعانت ,ةرطافت لجرلا ًاطاقتو  ةمفطا اًنالقو ٠

 ا مع لحام دعب 6-5 وفل نعو. ل ةنعو .ةنم

 جورخو رهظلا لوخد وهو .اطقلا ةأطتلا# هع عجنو
 2 جةاطأ قثالاو ٍطالاوذ طفل 7 ردحلا | 9 نالف ىضفإو٠ هدو ف هنحار هةسرظاك اع

 نالف ىلإو :ةمنلا ىلإ

 10 راص هنا - هيلا ١ لصو نالف ىلا

 | كضعب ىفنأ ا ل ل ةروس قو

 لاق نمو ٠ رسال ١ نع ةياك وهل ايف . صعب ىلا

 :نالف ىضفإو ٠ هيب ةلقا هر بل

 1 دا

 [ىالنك كلا فدا هئاضنا اوم ل يل

 يف ةربال اب اًرغلم يرءرحلا لوقو هيلا هب ىهتاو غلب

 .امع لذبو اهاضفا دقو هيلا اهداعا مث ةّيرعملا وتماقم

 .ةأضنملا ةأرماكتر من اهم مرش ةنا دارا اهاضراال مق

 دنع يضانلا * ( ةدّلوم ) هل خّرفت ا كل

 | يضافلا الاو . ةواضنلا مسالإو لمعلا نم غّرفنملا ةماعلا

 ضرالا نم عنا امو ةحاسلا ءاضتلا * 1 حا مدع

 ىلع يرجي هللا ةأضفلاو .“ عسإو يا اضف ”ناكمو

 | .هالخلاب ةنع تكي اك فينكلا نع وب ينك امبرو .ضرالا
 داصل اب ىصَتل اك بييبزلا ثمح اًضتلا+* هآنلا جت ةماعلإو

 0 لاق . طلئخم ىضْوف يا اضف ”ءاعطو. .يدحو

 ييتقفان كلل يعاب اط تاققف

 1 بيزو يقي ُِ 7 رو

 ءاسنلا نم ةاضنملا * مهيلع ريما ال يا مهب اًضَق هرمإو
 إو اهم طيافاو لوبلا كللسراص ي يناا يا مرفلل د

 هيشلاو اهيناعم هي“ ل ست طلو اطق
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 .قاقعشالا لصا ىلا رظن دقف واخلا نرع

 لاق. حوطنم وهف اضيرع ةلعج يطق عطف 4 : طف

 كَ كك اللا

 اهرب يوت و نيكي لا ةحوطنم

 ٍقسافسو 5 تاذ هآرغص

 دوعلاو . هب تءر دلول اب ةأرا أو .اهب ةبرض اصعلاب ةطفو
 ْ راما مح ةعينرإو ةسار تف 2 ةضّرعو 6 ةراغو

 ا يا حوطُت 4 ةقان *«اضيرع ةلعج ةطفجوقل لوغل إو .اضيرعا يف

 |روثلاو ةبنرالاو سارلا ضيرعلا عتضالا#نطبلا ةيفض
 ضيرع يا طفم ثيارو. ةابرحلاو عدفالاو ك كلذكذنالا

 | د اجل
 ةغلابملا دنع موق هيلع 2 حون نمزوأ دعب س انلإ هيف

 ةديبع ال لو لطفل ١ نمز نم. كلذ ناكمّدنلا يف ٠

 ةيف ةراجصا ت كك ل لوقن بارعالا لاقف ةنع

 يللا جايعلل دلك ةيط

 ٍلكعفلا نم

 دولا تاك راب

 نمز 2 دقو

 .لبالا نم خضلإو ميظعلا انلاو ليسلا اًضيا لئكفلاو

 رعاشلا لوق را
 ةتيار ذا لف يم دعابت

 ادعب اننمب م هللا دازف ايما

 نيدوملا دنع لِحاطَتلاو . هباعصا نم .لجر مما وه
 للا رايك



 * راحإو بوث كيس لضفتم يا لضُف ةاردإو لجرو

 ٌرمخاو مودلل لّدعبت يتلا بايبدلإو ةّينبلإو هولا ةلْضَتلا
 ةاويل) اللقا دنع ةلضنلاو . لاضفو تالف جا

 ديزي ام ىلعو .لا<]و هب لوعفمل كةديعلا لباقي أن
 هبفو لق اذك .وفذحت دارملا توني الو دارملا لصا ىلع

 يف مالكلا هيلا رقتنيال اموه ةلضفل اب دارملا نال يظن
 رظنلاب كللذو.لءانلاو لعنلاو ربخلإو ادنبملاك داقعنا
 ىنعملا ىلا رظنل ب هيلا رقتفي ال امال . ةيظفللا ةعانصلا ىلا

 دسفي ككواَك فك هيلا رقتني ةناف . يفذ# دارملا توفيالفأ |

 رعاشلا لوق يف اكوفذحي مالكلا
 ابيتك شيعي ني كتل اكأ ||

 كارلا ,لاللالاب انساك
 دارااو ئرتاكمالكلا تنسف ايبعك ةليق فد لآ
 ةفشاكلا ةلضنلا يف ةرّمسنلا ةلمجما نا ملوق يف ةلضفلاب

 ايتاايإإ ىحن هناك ةيئاثلا" ةلمجا وه ولت اعدت ا

 | هلوسرو هلل اب نونموت ملا رباذع نم م رقراجت ىلع

 اسنال البق ام ةرسسفملا ةلضنلا يف نونمؤت ةلمج تراف
 ىلع ةلضفلا ىناطي ةاغل ؛ ضعبو .مالكلا ماق دعب ةعقاوأ
 ند عونلا ةلضنلإو ٠ تالّضتلاب ىّلعني نال بضنلا| |

 لاضفالا ريثكلا لورضتلا + رم اكلّضنت نمو لصف
 لمعو رم اك لضنلا عمج لوضُلاو .لءاف ىنعمب لوعَف
 ةنم لوصف كلذ نا لاقي .انه درفم وهو . هيلو

 نرد لضف ام ضيا لوضفلاو .هينعيال امب لاغتشا ياأ|
 ئضلا ةمع نبا لاق . مسقني ملف ةهنغلا

 ايافصلإو اهنم عابرملا كل

 لوضفلإو ةطيشنلاو كمكحو
 نْشَردلا اًميَبو ةرهزو امشاه نا وه لوضُلا ُفَلِحو ١
 عقد ىلع مهب اوفل احتف ن ناعدج نب هللا دبع ىلع اولخدأ||
 اونلاحت مهثل كلذب يي -- .ل اظلا نم ئحلا ذخإو لظلا||
 ةوذخا الأ دل 4 لظي اضف دحادنع اوكرتيال ن نا ىلع ْ

 *«ويلا جاني ام ىلع ةد ءز يا لوضف ءيشلل لاقي. ةنم
 ةاعلاو ٠ هينعيال ام ضّرعتي يذلاو طاتخما هامل

 .تالك زامل مزح الضان هلا وكيف هكاخإ

 لضف

 ًايصوالو امو نكي ل نم اعرشو ٠ يرشح لا همست

 عمج لوضنلا ىلا ثبوسنم وهو .البكو الو اليصا الو

 2 نادت الج وملاك ”لارشتلا نبخا لى !لضف

 لبضنلا وذ ليتلا + طخ هائلا عفو برخملا يف لاقو
 نم يريرحلا لوق يف لّيضْلاو ٠ ةاأضن ج عمست موهوا
 تلدسو ليَضنلا ةلزنمالم انبي ةتلزن ةّيددقرمسل | هتماقم
 .ذهازلا ضايع نب ليضالاوه ليالا يزاخم لع ليذلا
 رواجو اًحوصت ةبوت بات مث قيرطلا عطقي اًرطاش ناك

 اديعاشا ةبحا اذا. لاق ذل زعو :اهياقإو ةكب
 لماكلال اقو . هايند عسوأ ادبع صعبا اذإو ةيغرثكا

 مركاد 4 لصق نم قفنإو هل ام ضإو هيدلأو رب نم ةئرملا
 فله را ةكيضتلا ع ةقيب مزلو ةقاخن ناجم ةنوخا |

 2 دلإو اهوغنو ةءانقلاو ةبحلاك ةليذرلاو ةصينلا

 ينبن برعلإو تادلكلا يف لاق . لئاضف ج لضنلا ةس

 ةليضفل اب يقاتف ابل اغ ةعيبطلا لع لد ام ةليعفل ابر دصملا
 راعشالل رونو ملءلا نم لاكلا تافصا اهب ديصُ اذا

 هي دصق اذا ١ لضفل اب ضنا قو: ةٌئاد ”ةمزال امعاب

 نإو ددعت لئاسلا, نال ناثالا تدجت ا لفاونلا

 ريغلا اياز يف لئاضنلإو لاق .ادحإو لوتسملا ناك
 ةهسجلا يدايالاو ةيذعتمل ايازملا يف لضاونلاو ةيدطنللا

 ءاطعا يا ماعنالاك ى داعنلا ةيدغتل اب دارملاو . ةليمجتاو | ة
 لضفالا + طقف ل اقتنالا ال ريغلا ىلا اطاصيإو ةهعنلا

 حف دف يتالأوإب لضافإو نولضفا ج ليضفت 5

 ٍلعف نم ّقتشا اموه ةيبرعلا لها دنع ليضفنلا|

 ىريع نمزبكأ ديز - وريخ ىلع ءدايرلاب رفوصوملا
 نال ضيا ليففتلا لعفأ 2 لاقيو٠ ةنم 5 ٌدشإو

 رم الإ ىبيال كلنا لعن ةهحبص ىلع ةانبلا مزليا ائ

 . لضفلا ريثكلا ل اضتملإو -لضتملاو < درجلا الفلا
 َج جو ةأرملا هيف قومبح وذا ةضالاو ضيا لّضفملاو

 مس لضفوذ يأ هموق لعل ضي لجو. كاع



 ||ةلزنم, لّرْتف .ىنعملا اذط اًملع لعج ةنال هب ل اغتشالا | تسبل ةأرملإو .هقلاع لع هبوث فارطا نيب فل اخو.شوت

 ' ال رظق وه ليقف ولتنل لحاونلا يل اقطوا دزنملا | هرما لوقاةنمو :لحإو سوف يف تناكوا اهتم بأي
 ةنمو . ةجاحا نع ةدئازلا لاملا تالّضَق اًضيا لوضُلاو ١

 رعاشلا لوق 1
 هكلط لوما ندا وذا لس ل اعلا ئدل

 ليلق كيبدل امو دوبت ىتح اني هكا اوت زازنلل ابان تلح ابنا يا
 | .هل ولع الب هب هكدتبالا» تاسحالا اًضيا لضفلاو | .ةلضفلا ةنسح اهنا ل اقي. ةلضنلا ةنم عودلإو .وب رتتسمل
 رانيد نب ع ًالضف اههرد كلميال موفو ٠ ( تانيرعن ) اهينكل رمالا ةغيصب ل نولمعدسإ ا

 ك1 حالو فراح كلغال اقم كلذ وخغوأ لييس قلع كلل رغم لشولما قط هرايرلا ىلا بظاحخلل
 يك !ًرهرد كللعألا ليق ةناك.ةاقعنال اب ىلوا زانيدلا | لوق ةتمو. ل كتزايرب . يلا نسحا لوقي ةناك لمجتلا
 ديف هنا ريدقيلاوا ١ رادضملا لع ةياصتنإو .ارانيد كلغ ريهز اهبلا

 ىهو٠ .رانيد كلم دقف قرع :لضفي اثفف عر كلم كدحو تنالضنيف يدحو يراد يف انأ

 || داريو ىندالا لوط فدع رع ضوم يف لمعتس | .هبحاصإ لع لضفل ان امتمّلكى 3 نالجرلا لضافتو

 11 ورب ابن نيمالك نبي عنيااذهو ها وال الو ةكاملاو ١ فززلمف هس هرتم يقل ىلا
 |يف ةفطاعلا نكل لثم ينن دعب يي نا هل اعتسا رثكآ / ليخافلا ونجاح نعل ضني ام دع يا لضنتسمٌنالف

 || ةيملدنالا نات وبا لااق .ةتمركا نكل اديز تبرضاموحن |لفاكوا هالضف ج ةليضنلاو لضفلا وذو لعاف 7

 ردك نم ةيكرلا اذه لثم نا ىلع ّصنب رفظا مو اهو للا نسق تن ةاحنل ١ دنع لضافلاو ع

 0000 2 زوو لضالاو فالكل يف [لاق :ترلا | ءينلا نم هقابلا كاملا دو :ةيخلا قم در ديز
 بلغ ةدايزلا ىنعو لضف عج لوُضُنلإو ٠ عفنلا لطب | تالضاف ج لضافلا ثوم ةليضانلا#ةنم بهذ امدعب
 0 د | ةميسجلا معنا اضيا لضإوفلاو .لضإوفو

 الب نسو لضفالب لوضف ولع نم كيِتأي ام لاملا لضإوفو .ةلضاف اهتدحإو
 0-5 ضرعوو ٍلوطالبلوطو . ةلضإوف تلق لاما بزع اذا إولاق اذظو .وعفانمو
 أوذفانم ترم جرخي ام ءابطالا دنع ندبلا لوضفو | يف ةجردلا عافترال ةليضنلا نم سا اًضيا ةلضانلاوأ

 ةتزوجرا يف انيس نبا سيئرلا ءركذ دقو .اًيعيبط اًجورخ | ةلصافلا يف نيّيضورعلا ضعب دنع ةلضافلإو ٠ لضفلا
 هلوقب ةيبطلا | اهنم لضفو ىرغصلا ةلصافلا تواس دق اهنال ىربكلا

 ٍندبلا لوضفٌرشع اهنّدع | *رمخلإو لضاف ردصم لاّضِإلا * اهنع ةدايز تفرح
 ينمو ”عمد مث زاره كون لكو ةينبلا ةلاضنلا * نولضفنملا رصقلاب َلاَعْنلا

 : قرعو طاخمو ثفنو قبر | ةيودبلا ةمافملا يف يريرحلا لوق ةنمو .ءيش نملضفام
 قفتا اسنلل ْنيَللِإو ضيحناو ج لهانملا ةلابثو لكالا ةلاضف يف بغرتا كيو

 نم ّلقالا ظاقسا:دعب بي. ام بناسحلا .يف :لضفلاو | د لضتلا * لضفلا ريثكلا .لاّضتلا * تال اًضفأ
 ىهو يقابل اف ر,ةعست نم ةسمخ تطقسا اذا اك-رثكالا لايم دقو نلت ج ةدايزلإو ةيقبلإو صفنلا ||

 :دآزملا ةيف لّضفتت بوتلا لّتلاو .لضنلا وه 5 ةعبرا | ةبحاص ينعيالو يف رخال ام يف درفملا لاعتسا عيجبا| ْ
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 اددوسو ارخنو ادجم اهسلا انغلب

 ارهظم كلذ قوفوجرنل انإو ْ
 هللا لوسر اي ةنحلا ىلا لاقف ليل ابا اي نبا ىلا لاق
 نانسالا غلاب نوديري انإو كاف هللا ضضفيال لاتف

 ءاو رع ف كوالا ا 50 مسأب ميش

 يتلا نجلا يف يا هللا ةح روف منخل
 فص اًضيضنت «ىثلا ضّضف * هللا ةمحر اهيف لت

.* - 

 دلل 4 يسا

 ٌيضفنأو ًمضنت هيثلا 0 . ةعصرَو كل

 تّيصنا عومدلاو .رسكنا *يشلا ّضفنإو ٠ قّرفت اضاضفنا

 ةيراجلا ّضتفإو .اهءاتخ يضفناف ةمونخم تناك هناك
 ةباصاوا هيش دعب ميش ةبص هاملإو .اهعرتفا اًضاضتفا

 ةعبرأ ايفر يأ ( اعد ترك ةأرملاو ٠ جرخي ةعاس

 تكلدوا ومريغل وأ يفرطلا سي ) اهلعب توه دعب ريشا

 .ةّدعلا نع اًجورخ كلذ نوكيل ريطب وا رقبادب اهدسج

 ١١ داك الف“ هزذبنتو ردا البف وست 5 نامل 001 ١

 ج ةيهادلإو ضانلا كك 5 ةضاخلا * كلاذ دعب شيعي

 دنع ءىثلا نم قّرفت ام ضاضفلاو ضاّضنلا * ٌضإَوف

 + صعب همسي روع ربل لا كا
 دذن يا رصف اهب لاقي ٠ نوقرفنلا رتنلاو ثدصم تلا
 هبروطت ١ اذا هلا نم رفا ام ضصتلا < 10

 تناف ناورم ةشئاع لوق ةنمو :رشتنمو قرفتم لكو

 نم ٌضفنا ام يأ 4 ل يل هل ل

 + تضاضفو ضضف ىوربو هباص يف ددرثو لجرلا ةفطن
 | نم ٌرهوجو عودلا ةضفلاو . ةقهاشلا ةدإو ةرملا ةضقلا
 كلر ةعارألو هل رعطال يقف ضوبا تاقرطممل

 غ اًدقعنم ةصل اخلا ةيتيربكلإو ةدّيجلا ةيتببزلا ةّدالل||
 برضو .بهذلا ىلا تاقرطنملا برقاوهو ضرالا
 .ينادالاو لحما نم عونا عتصتو دوقنلا نم فانصا ةنم

 نين دحض ينل !ةرابلا يلع ةضنلا ىلطأ ا

 ناسنالا ةروس يفو .ةراب نيعبرا بسح يذلا شرغلا نم
 رسكلا نم ةنمآ اهتافص عم يف يا ركَضِف نم ٌديرإوقأ |
 ج ةقهاشلا ةّرحلا ضيا ةضنلإو . ةضفلاكربجلل ةلباقأ |

 لضف

 | | ةيضنلا + "رك ذره ل ابجلا ضاضفو .ضاضفو ضّفف

 "امو روكذملا ”اا ضضألا ضيضقلا *«ةضنلا ىلا ةبسأ
 فييتتت وا ) علطي ام لوا علطلاو لئلا اة سذقلا |

 ةضايلو ضاضنملا * قزفتم لكو ( نيغلاب ضيضغلا
 ةضنلاب هتك ام ضضفل]و. ردكا هب ضب ام ||

 قبحو سحج اًمنضَق ضني لجرلا عّضف 7
 ٍّك خضأملا * ةمشه اغضق ةغضني دوعلا غضف

 مالكا غضفي 0 قدمي

 شيعلإو عردلاو بونلا ضفضف
 * اهنم غرفو اهزجنا يا هل اغشا لجرلا ضفضف لوقث

 حذلت ةّيرعملا هداقم نم ٌيريرحلا لوقو .مسإو يا

 عسإو يا ضافضف_ليذ هي لفرتو ضانضن ناسلب
 ةيراجلا ةضاتضتلا * ةربالا اهب دارلإو . هلوطل طرخلا

 ةطافتصد ةقخو ةضاكسا ردو .ةهسجلا ةليوطلا ةميبللا
 هاو

 َلَضَف لاقي. دازو يتب لل الخ هىشل ١ لضف

 ذخو . ةلقا يتبو هرثكا بهذ يا انك لاملا نم
 ىيقاراز كا ةلضنكاا كا ماخو :ثيحاناو اير لكنا
 :ةيلاعلا زاكي نت نى تركها كك شلل د

 لضف امإو .لّضف ىنعب ًالضق لّضني هيشلا لضفو
 يبن عراضملا هي اههضو يضاملا يف نيعلا ركب لضفي
 غي اك نينزولا لخادت ىلع ةانب لصالا نع ةجراخ

 تايلكلا يفو .ذوذشلا ىلع لودح وهو .مودت تمد

 لضنلا ىنعمب نسُكو . ةيلغلاو ةليضفلا ىنع رضتك ل ضف | نم
 محو هيا ةّيزم هل لعج وريغ ىلع ةلَضف * ةدايزلاو
 ةلضافم هيأ ةلضاغو اهم, لضفا مريصَو لضنل اباقل

 مدقت ةتلضنف ينلضافو. لضفلا يس ”هرخاف ًالاَضفو

 ةلانإو نرسحا يأ لّوطت هيلع لضفإو .هي اء مالكلا

 قيل !لضفا زاقط” بلا" الع لاخلا ةةلظف نم

 لضفتو ٠ ةيفب ةنم كرت ءيشلا نم نمو ٠ داز ةنع لضفأو

 لجرلا لضفتو.هيلءلضنل ابعّداوالّوطتوا ىزمِؤيلَ

 ةماعلإو . عسنا
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 يعلو عضفلا 0 ةيضغل | ١ لاملا دل 6-0 .امتيب ةنكس دربلاو ٌرحا نيب , ام ةيصقو. 0

 اًضاياال سيال خا «خئاغن جواسلا فانك اكو ض مديو تعنلا ىلع صف ةليلو 00 ماد

 الو ريعبلاو دما : ةايط يف ربغالاو 1ك كش | عب 0: ”يسأ ةيصنلا #3 ةنكس 2 ةفاضالا 0 ةيعف

 دبش جاضف| اياصق ج ٌرشوا ريخ نم صلخلا
 هيث يف الا نركيالو * راك اقف كني هزرضف ٠ |ةامقا تاودلا وأ ةمعطا ةاضفا داضْفا - أضف

 ||. دش ةسار أر خو ٠ .ايهوحتو ساراإو ؤيطبل كف وجا تاب

 ْ دوتنعلا ذ ريضفا * اهأقف ةنيعوضفو . .رسبلا نت ضف كلذكو ورعشا للودحا تقرع اقر 2 لجرلا جفت - م

 ة>رقلاو ا هيثلا مظننإو .رصتعي ب نا هل ناح | نع الوقنم زايعتلا ىلع بصن قرع قّرعلا ليس لو
 ىلدلاو .٠ اًديدش و انكتب و ١: اهريغو ده هدو جضفتو ةقرع ضن دم لعافلا

 || حضفلا| دج ةزضف ىنعمب ةزضتفإو . ا نم اهيف ام تقفد جف واليشلا لخاسس يق ملت قورعاتقتناف ةذخأم
 |تيار اذا يع ثيدح ةنمو. ةقفد هال 2 ةدصم امخفإوا عسوت ةيثلا جضفتو .ابمحل دّدخت ةقانلا تن

 ا خوضألا 00 ديري ةففد بأ لسغاف هال 2-1 نقفالاو .تجرفنا ةحرتلاو. جضفت ىنعبب اقرع 7

 | عيضفلا + هركسي راكي ايا هيراشا كت يارعلا رق ايم انا ل اعل كا

 || نأ وهو. اب اقاوم اميل 0 قّرعلاَه يضل | + اًدج نهم ندبلاو ٠ فعضو جرتسا

 | جرغسيف املا ها هيلع تسي مك هيسرمدلا لكي نمسل ا نضل يبا حاملا حالا
 || ناف .وناكحا يف قذايل اكوف ٌدتشبو لغب من ةتوالحا ةيضفل | مسالاو هنو 52 ها

 اًضيا يضل إو. . تافيزعت 0 وهف ةخع ل ىندا خط مصاع يفو ) ٠ حاضفلاو ةحاّضتلإو ةحوضنلاو حوضُلا

 نم ةعساولاو رشا ياك جح ةريخأملا | + ةأللا ةيلغ نبل كتقلخ ني انهضفت ال ءاعدلا 6 .( ةحاضنلاو يدنفا

 || هدرفم زيضفل | ينإوا اًضيا م . خخافم ج ةالدلا 00 ؛ نازوجيو اهندكتالو انبويعرتسا يا

 ْ رضنم | ناب اًنالف يصل | مضفو . ىفكلا يكتف يصعنال ىتح
 | مقرف موقلإو.اًقرفتم هردك اضف ةضفي <يشلايضف | يربرحما 0 ةلمهلا داصلاب مصنك م هوض ةبلغو هل

 ]| ةييشتلا لع وهو اهازا ةراكيلاو.ةَكَف بانكلا ميو | يف يصبو ىعم لك حتفي لاا ةيرققلا ةتماقم نم
 يملا قدزرفلا لاق | ىوريو . هرهظيو رمزغل رس فشكي يا شرم لك
 قل كلع ناسإو ثالثأااب# | يا ةيزاجما جضف لوف ةماعلإو ٠ ةلمبملا داصل اب مصغي
 مامضلا ىل ليت ةدداوو 0 احا يضف 6 يغلا 3 احافس اهعرتفا

 مانخلا قالغا ْضفا ثبو ةيشلإو . هن 3 8 43 .رلا عضتفإو .ةرغ فضو

 .ونلا ىلع <يشلإو . اببص عومدلاو . اهينث ةّولْؤالا ٌضفو | ءيش لك تفي ةنال ا لعاف 1 0 * رهتشا

 يف ملوق 4 ةنمو .ةنانسا رثن هاف هللا ضفو .ةيسقو ةقرذ | ةولعت ام 0 جضف ردصم ضنلا * ةرهيظيو
 تقرُشالو كلانا تنال يا كوف يقال ءاعدلا ىنعب لوعف حوضتلا * ةغل بذل لاف حاضتلا *« : ةرج

 1 يدعجلا ةغبانلا ن نأ ىريو و نم ذوخأم يا حوضق لجرو. اهبراشل ”حوضقر وخلا لاقي. الحا

 هلوق ىلا ىهتنإو ةّيارلا هن ديصق ّينلا دشنا | وه لاقي ٠ لاملا ىلع مايقلا سلا جيضتل | + جيتس
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 2001 ولا ىو عا 0
 .لوعفم مسالوصنملاو . ةزرخ نيتّولْؤل لك نيب هيف لج لوقوه باطخلا لصفو .كرتشملا ٌدحلاوه نييضايرلا ظ
 سايفلا نم كيسق نييقطنملا دنع جاتا لوصفمو | هيلعو ٠ لطابلإو حا نيب لصنل و دعب ام يللا

 7 ناسنا لكو ٌناسنا ربمتاكلككلوتكبكرملا| لصفو ةمكحلا ( تايلس يل ) هانيتآو ص ةزؤس يف
 مخل إو. دج بتاك لكف - ممج ناويح لكو ياللا ىلع ةنيبل أب محلا وه ءابقفلا دنعو .باطخملا|

 دم ةادتبالا م اموه ةيبرعلا لها دنع لصفنملا | باطنملا عجار ) راكتالا دنع هيلع ََعّدملا لع نيملإو

 30 قيدص الو يتب دص تنا كلإوقك آلا دعب | *اهعضوم نم ةلوقنملا ةلخل |و ةّرملا ةلصتلا *ءانملا باب يف

 دن 1 نييقطنملا دنع ةلضفنملا ةيضقلاوأ دابلا روس نودوا نصا نودريصق طاح لوصتلا ظ

 درف امإو جوز اما ديا كلربك لكما توام نالصف جوما نع لصف اذا ةقانلا دلوو

 ناب ناف رقنابا ريغ نم هركابصت ةيصفي ةمصخ .٠ | ةتريشع لجرلا نمو  ليصنلا ىثنا ةليصَتلا * لاّصِفو
 ةيبشي لازغ يف ةمرلاوذ ل اق .فاقلاب ةمصق 3 ءايصنب |وءاجو٠ ةيلادتاب ؟تمزقا ىل وتدل ةلطرر
 اضف جشدب ةماطنلاو فلا ل نم ةعطنلا نيا ةليصقلاو. ٠ عجا يا

 دي ةضف نم صد ةناك 2 |برعلا تاسنا تاقبط نم ةقبطو. دسجملا ةاضعا نم

 1 را ناقل | *لئاصف ج (نيشلا:ضاب نم بلا يف كلذ عجار :

 موصتم لفي لو مان اذا هئانحنإو هيث 01 لطابلاو قحلا نيب هاضقلاو يضانلإو ماحلا لصيتلا

 . ةعطق <يثلا مصفو قحط اياب نوكي فال اب يا ٌلضيف يمحو: لصايف فرت نيب لصفي اموأ |
 رطملا'ةني مضت نا فال ل يا لصيف ةبرضو . كلذك لصيف ةموكحو . ٍضامأ |

 6 ما 0 قا محا وا| ٠عطاقلا فيسلا اًضيا لصيفلاو ٠ نيتّرقلا نيب لصنتأ |

 يف | ها عاطقناال يل ا ماصتنأال 3 1 ليف ةبرضب *ميشبكات عم
 يا مصفا ل اذلخ + ةيفض ةيضيوت سا رياك هو هجولا رلى

 مصقنم نا.دعب ةنص هلعجلو رنعج هقاحضال يف ةيئاز هايلإو

 ةلصف ( يداي ) ايصق هصفي ءيشلا نم «يشلا ىصف ٠ | ىتبلم لكل ملا + محلا صبا + اًردضم ناك
 ًةاصافم ٌءاصافو .ةنابإو ةصلخ ةيصنت ةنع ٌءاَصف#*ةلازإو | نمرمالاب كيتي رالفو .لصافم ج دسجلا نمنيمظعأ|ا
 .ّرش وا ريخ نم صآخت هاصفا لجرلا ىصفإو .ةقراف | ةبلصلا ةراخحأ ضيا لصافملاو :ءاهتنم نم يا هلصنمأ|
 . علقا رطملاو . اطقس وا ابهذ حلا و ١ ةكيفلا اًتعو | نوكيو ٍضارضرو لمز نم نيلبجلا نيباامو ةيكارشلل
 ايصنت ةّكشلأ نم ئصفتو . ديط هيلابح قلعي ل دئاصلاو |, لوحام يف ثدحي :مجو لصانملا هادو .اًيفاص هدام |
 جرخ نويدلا ترمو . ةيصقلا مسالإو تلفتو ضلخت | | لعةميم تريك فاو ناسللا لّصتملاو.ءاضعالا لصافمأ||

 نياب ءيش لكو .ةنع ثايب لجرلا نم لجرلاو ل .لوعفم مسا لّصفملاو» موحخو لّوقياكةلآلا مساب هيبشملا ||

 ىصقنإو ٠ هاصقتسا <يثلا ىصنتو .ةنع ىصفت دقف ًاميشا نموا مسالا يف ورخام تارج ١ ةروسنم نارقلا نموأ
 لكشثيللا لاق. ةنم جرخو صلخت هاصننا ءيشلا نم | كرابتواٌتفصلاوا تاقاصلاوا فاقوال انتلاوا ةيئاجا ||

 بيزا لح ىَصتلا «ىصفنا دق تلق ةمصلخ ٍقزال ءيش كلذب يس.ريخآلاىلاىشلاوا كبر مماب سوا ختلاوأ

 - صلخلا قعمب ”مساو رمل ةيصقلا + هأآصق ةدحاولا | لّصنمالقعو» .ويف خوسللا لوا ورش لوصتلا لكل

01 



 ايون ةيطابخ دضقب ةعظق, شالو. ةزئاتم الوصف

 دقعلاو . اهاضع ةاغلإو ٠ ةلمجا 8 9 0

 لطصافو . اهل ةفل ام ةزرخ نيتزرخ لك نيب لعج

 نعم ةلضاتلا )ضع باهلإو ؟هنياب ةلصاتسة كك زرع

 .اهنث وب نوع يأ اذكب ةعاضبلا لَصَق لوفثو . ةمواسملا
 لوقت ةماعلاو . طنب يا لّصفي نال ناح دولوملا لصفإو

 | .ةيطق عاضرلا نع دولوملا لصتفإو : ةنياب ةدعو ٠ لصتا

 صاف ؟2و لمان مالك افا «ايع امي هنعةلختلو

 نيب 0 ةزراإو لصافلا تنم ةلصافلا * ٍضام يا

 انلإو .روسكلا باح يف ةمالعو ماظنلا يف نيتزرخ
 ىخن نكاس اهيلي رتاكر ت* ثالث ضورعلا يف ىرغصلا

 ةئاعبسف هللا ليبس يف ةلصاف ةقفن قفن | نم لئاقلا ثيدحلا

 . لصإوف ج ورفكو 1 م 26
 اذه نمو .رعشلا نم ةيفاقلا ةلزن ةلزتمب عجتسل ١ نم ةلصافلإو

 نيب لتتابنال هرعت 7 3 هلا تيل صوف لْيبقلا|
 ةلصفو دولوملا عفو كليصف عمج ل اًصنلا * نيني
 لاّصتلا + لاصفد# َعاضرال ثيدحما ةنمو .وما نع
 كش ل هاوملعأل نن انلا حدي بذلا

 نبي زجاحإو ٌردصم لصتلا * عطاق يا لاصف

 نم نيظع قتلَم لكو نيضرالا نيب ٌدحلإو نيتيشلا
 لضفملا عضوم دسجلا نمو لوقلا نم حإو دّسحلا|

 نيب هآضتلا اًضيا لضنلاو-لصو نيلصنم لكن يبوأ
 0 بستللو . لصالا فالخو لطابلاو قا
 ةنم ةعطق باتكلا نم لصفلاو. عورف يا ٌلوصفو
 دنع لصفلإو . لوصف ج اهزيغ نع ةلصننم ةلقتسم
 ايددبلا نيب عقب لصفنم_عفر ريمض نويرصبلا نم ةامنلا
 اريل |و ادعبملا 0 ١ هللا ملكوه ىسوموحن ربخإو
 الصف يس. هد م ١ هلوق يف اك
 ةلبق 1 سيانوولل رججل هدب أن" روك نإ نضجها

 يتلا فو 3407
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 |١ د عطقنا هيثلا لصننإو .تام يا ضيرملا لصفا

 اىدخا. نآرتا هدعبام يف طرتشيو. ةفرعم نوكي نا| ةلَص

  ةلضانلا اط لاقيو اًنيَرضوحن عبرا ىرإكلاو .تبّرض

 | يف ةلصانلا ةةفنلإو .اهتبحاص لع تداز دق اهنال ايا

 .زييبنلا اذه يف هياع ديتعي ةنال اذاع نويفوكلا ةيمسيو

 ىلا نويرصبلا به ذف . بارعالا نم وأحب يف فلثخإو
 هنا مرثكآ ل اقو : دانسالل وب تاي ل ةنال هل لحال ةنا
 | ]هاو كموتما قافتو رف ىدل ةاجاق تال ثفرحا
 بسحب هلع نا ٌيناكلا لاق مث لم هل نويفوكلا
 هيفا طرفي و : هليقا اما بماحي ةآكفلا لاقو ٠ هدعب ام

 لاقي الف اًنلطم عوفرملا ةغيصب نوكي نا اهدحا نارم

 ةلبق.ام فقيباطي نا يئاننإو ٠ لضانلا مايا اثيز نا
 نارما هلبق ام يفطّرتشيو . لضافلا وه تنكل اقيالف

 ينانلاوللدالا يف وا لااحما يف ًادتيم نوكي نا اهدحا

 ينافلاو ٠ لصالا يفوا لاحا غي ادتبملار بخ نوكي نا
 || 15 لآ لقيا نوكأ يفةةفرعل اكوا ةفرعم ةنوك

 نم لضفاوه دحا سيلوحن يس نه نرتقملا ليضفنلا
 ضورع لكوه تييضورعلا دنع لصفلاو . ٍديز
 ضورع يف نراءافمك ةح وا ًالالتعا وشحلا تفلاخ
 || .وشحلا ةيس'ةلبق ام فالخم ضيبتلا مزاي ةناق ليولعلا

 || فالخم ةكصل | مزلي ةناف حرسنملا ضورح يف ناعفتسمكو | ن
 | نم ,ةنئاط ىلع حالطصالا يف لصنلا قلطيو .ةلبق ام ةلصف

 || ةنال فقولا ىلعو ٠ ضرغل | مدن مع تلصق للئاسملا
 تاو دم نموهو. ةنعلصفنيف هدد اع مالكلا عطقي

 ليجلا ضعب فطع كرت نيينايبلا دنع لصفلإو . هائلا
 لصولا ةلياقيو : هللا ةحر نالف ثام وحن ضعب ىلع

 نييعيبطلا دنعو . تاحلاصلا اولمعو اونما نيذلا وحن |:
 فيصلاو عيبرلا يثو ةعبرالا ةنسلا ماسقأ نم ”يسق

 ىلع لحي لك نييفطنملا دنعو ٠ ةاتشلاو فيرخملإو
 لهاصل اك ورهوج يف هيث يا بإوج يس عفي ءيشلا
 .تاناويحلا ةّيقب وزع ةلصني ةناف سرغلا ىلا ةبسلاب

 ةيداملا يف ,لخاد مرج ن ع ةرابع م دنع مولا لصفلإو
 هتيهام ةيس لخاد ةناف ناسنالا ىلا ةيسنلاب قطانل اك
 نهذلا قو جراخلا ف ناسنالل دوجو دلما ل موقمو

 دنع ع كرتشملا لضفلاو: ةمايقلا موي لصنلا مويو ةنودب | .



 صصف

 عا ْ

 كي ةمُلاو نفاصلاو لاو نأ قرع لجرلا وأ

 ةدصفلاو ديصنلا ثنّوم ةديصَنلا * ىوشيو ىعم يفأ
 اهب دفلت ةفيفس ةماعلا دنع ةيداصنلا * روكذملا هدفنا ْ

 ٌصفو.لاسو َيِدَت اصيصق ُصِني حرجلا صف

 يف صف امو . اةيعض ةانعب ىكب ئصلاو.تّوص بدنا

 . هنيعب قلمح اصيصخت لجرا١ صّصف * ةعزتنإو ةلصف |

 اصاصفا وح نم ايش هيلا يصفإو .صفلا هيف بكر متاخإو
 نم اذنك صفإو. لضفنا اصاظخنا سم تشن

 نم ويف بري أم متاخمنأ نم ءاقلا ثّلقم غصنلا# ةجرختسا

 باق ةنومسي توداولاو نتج تيا |

 اًمئام ةفلخ 0 برو

 صال (ييضال صقل

 يف ّيربرحلا لوقو . صوص جةنم نس روثلا صفو[ |

 اناتآأل ورثا يف قلطني نم انل ناول ةيردنكسالا هتماقم
 ا .هتتينح يا وربخ صخب ||

 |و وربخم نم يأ تييلا يف يوصف

 هانعم ليقو .اباصافم فو ماظعلا صوصف نم ةوخأم

 صفو . متاخلا صف نم ٌراعتسم وه ليقو . ثجرخم نمأ |

 نولمعتسي حارشلا ضعبو .فّدصلا نم بيرض ىسومأ |
 ةطرضلل ةليمعتست ةماعلاو . بابكلا نتن شن ن١

 +«ركذيس تابنل ةصخصنلا ةماعلا دبعةّصنلا ةنلارسكتو||

 هطف يرتدلا كلبا

 رولا تميل

فروا سا لاف يورش
 ا 0 

 ةأ عضوي مدو٠ دوصنملا ديصتلا * مدي باّشيو نجم

 .هيرنك نع ةينلقارج يصلاو مايا يلاطعا انكي

 ا ياد ديصخت ضرالا ئ * ةأرملا رعش اهب صسوخضملا دونبلا |

 امصيخادسإلال دسك سالا فت ١
 ةشيرلا ورمست ةماعلإو .هب دصفي يذلا|

 | اذك نم اذك صفو . لصح ام يا ِدّرب ام ةنم يش يدي

 ااصاصختسا نيش ةنشئصفتسإو :ةلضف [ ا

 صيصنلا* ب 5 ص أولا صوصف عنصي يذلا صاّصتلا

 وهدم ةناك يذلا منا ىونلا نم

 ىّئعمو ةنز نيسل اب طْيسَتل اكطيصتلا - طصف
 نم اهجرخاوا اهرصع م جو ةبطدلا عصف

 . يف اع تفنمف نييليل هعبصاب ةكلد «يثلإو .اهرشق

 ةتماعو ٠ هسرخا ةتنخأو 9 اهايح تدبا ةبادلإو |

 هلو .اسف وا طرخ لجرلا عصف * هسار نع اهرسح

 عصخنإو .٠ ٌةنَم ةجرخأ اذكأ نم <ينلاو 5 اا لام

 نمو. عصق ىفعمب يصلا ا يا انك نم *يشلا
 ناعصتلا * ةرأنلا ةامصتلا * اًربق ةلك ةذخا ةقح نالف
 ةفلق ةمصقلا + اًباينلاوةرارنخ ايا .سسارلا_فكونتكلا
 نم عصقألا *ةتاذح اهنم جرت ىتح تقتل يصلا

 يا عصفا علجا ٌممالغ لاقي . ةريكلا يدابلا ناهلغلا

 هتنلق نم ةرمكلا يداي ةروعلا فشكتم

 اهدلو وا برقعلا لعصألاو لعصنلا - لعصف
 ميلا لجرلاو ريغصلا

 لتست ريخلإب رت خالتو ةفالع 5 ا
 رضعب نع اهضعب لصف يا ماظعلا صخصف لوقن هماعلاو
 |و دانت ةنعلوصتصقت*مللا تفاعلا ال درع كف

 ةصفاصتلا *ديدشلا دّلَجلا صفاصتلا * اوقفت يا
 اهيمنت ةماعلاو .كبإو دلا ةفلعت تابن ةصفضنلا < دسالا

 اذاني ةيط طورت د كلا ناتي د ل
 اهبح . قلاب تيمسو ةصنصفلا مسا اهنع لاز تّنج

 سالا بح براقي ةهعطو لوط هيف نكل ةنسركلا وحن
 <تاتللياط لاقيف» عار وع اهصأو .ةصونع يف سيلا

 ضم ناحل هلصنم نم ليقو .هلص
 .انم جرخ الوم لفي دلبلا نم الف لصف

 الص ةلصفي «يثلا لصفو .اريغص ُهبح جرخ مركلاو

 ب م لصف ةنمو .هزامو ةزرفا ةنعو .ةنأبإو ةعطق

 .نرع دولوملاو .زجح اهغيب لصفو .ابعطقب حلا هو
 ةلمج «يثلا لّصف + لاّصيلا مالو .ةمطف عاضرلا
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 ادب ادحالا 7 اياد عقي وهو ؛ 7 ملكت ؛يعالاو .اهصف ناك ةحاصق عصغي لجرلا مصفوا
 || جت بيرعت وهو ٠ هلام نين ترم وئاف نو 0 5 نيس اب لب تنداج 3 يدل

 يا ”موبو ا وا روبعو زاينجا ”هأتعمو ةنابغلاب نبللا مع و . ةحاصف دادزاف اييرع ناك اذا لجرلا صف 1

 كر لاقي: ةحاصنلا وز عصفل | # درب الو مغالب يا ارعاشلاا 1 ةنمو ا كيفن

 ةسح كردي ام عصنلا مالكلا وا ويصف كءالكو د .ةتوحر تياذ نْبللا عصف * مهصفل | نيللا نوغرلا تحت
 حاصفو ءاف ج | زكبللا قطنم نسح رابنعأب ع اانطورقللاو ال راصو ةحاصنلاب رك لجرلا جتنا

 قطان لكل او: هقلط يا ةييصف سلو .حصْقو | ىل ةتوغر تبهذ نيللإو .ةريده افص ريعبلاو .ةليبص
 جصنلا ثوم ةييصتلا| «ر معا وبف قطني الاقو+ 2 | لوداو .اهنبل صلخو اهابل عطقنأ ةاشلإو . ةنعابللا عطنتنا

 الب يا صنم - مويو' ماو | عع +١ حياصفو حاصف ج | دع ايدك مهيصن ءاج ىراصنلاو دوهلاو . افص

 درب الو مغ | ةمالك نب لجرلاو . ةةوض ادبو نابتسا عضل إو . مصنلا|

 ريصقو اهينسف هديو . ةنع ىباغت اًهكف صب ةنع نصف نم لجرلاو ٠ حتورمالاو . مح لو رهظإو هدارم وأ
 قصف و يصف ّلجر *:عيبلا يف نع لوهجلا ةغيصب ة | دادزاف ايبرع ناك لجرلا جحصفتو .ةنم جرخ انك
 , حاوف ةفصافلا عجو ٠ ير ١١ بيصم ريغ يا ةفطافو | *# ةحاصفلا 6 حافتو همالك هي صفت . ةحاصف

 اهونو ةغاطلإو ةيوارل اك ةغل اهلل هأتلاو | لق .ديقعتلا نع م الكلا صولخو نايبلا ةحاصتلا
 | لصافون قّرعلا قش اًداصِفو اًدصق دصفي دّصف .نغرلا ةنع تّدِخَأ يذلا نبللا وهو حلا نم ابلصا

 0 ةقرع ّىش ضيرللا دصفو .ديصقو دوصنم قرعلاو يصف 55 مالكلإو ةيلكلا او لكتملا اهب فصوُيو

 دنع ( الجر, تائرو : هاضمإو هل هل عطق ءاطع نالفلو | درفملا ظنللا يف ةحاصفلاو . "عصف -مالكو ةعصخ ةلكو

 ىَرَيلا نع ةيحاص اهدحا لان كاف ايقتلاف موق امفعب عم كورا رذاك نم حواس 2 كاملا دع

 ٌرِيعب يل دصف يا يل دصف نكلو تير ام لاقف |.ّلعلا ىلا تارزشتسم ةرئادغ ِهلوق يف تارزشتسملاك

 ٠ .هل دِصق نرم ىلا محتل لاقف» همدب تيذغاف |دوجأ يفا هلوق يف ماغ اغدالا ٌكنكغللا سايق ةنل اخمو

 هب هبرقي يش ةدنع نكي ل تيبلا بحاص نا لبقو يف ىت راك عملا طب ةهاركلاو.١ انانع ناو مماوقال

 كلذ لاقو 1. هل ارسل د :نينلأ ةل دصنفأ ابكملا ١ يف ةحاصفلا 1 فت ا عركة لوق

 لل مالا نا بيعي العم تابهذفا: 1 اردعما كح نرم هتادرتم ةحاصف دعب ةالسإو مذنع

 ديك هب ' داي نعم فا ماكو اذكر ربك نع ناليغلا ابا ةوخا ىرح ةلوتكأ شت 5

 | ال اير حاس لادباب هلع وزو 0 ل دار د ا و لا عكا نعي" انك
 ٍطعا يا فاقلاب هل دصق يِوُرو . نميلا لها ضعب هقاو (هكابج ا "وبس لوقكرار كك راك قو

 دصفإو . ليلق ءاماعتت 3 يثلادّصف *ًليلق ينعي 5 ْ لدتا وع نجح لزتك ؟تافاضالا 3 0
 دصننإو *يثلا دصقتإو . ابقرو نويع تقفنا ةرجشلا | تّدخا يذلا نبللاو نايبلإو ا ا صقل | + ىببسأ

 !كادصفا ىنعمب ةرهشللا تدصننإو . سرجو لاس | .زدصملاب صو ةحاصف و ذ يات جرو. ةوغرلا ةنع
 ' انبعوفل ادعم دضتلا + هذصق ىنعب قرعلا دطش إو اذكك رمت نم مجورخ راكذن ديع دولا دنع محفل |و

 قورعلا نمِك غارفتسا ةعبتي ل اصنا قيرفت ءابطالا دنتو لل - هو رشارملإو فورذملا ميلكا
 ل قررتلاو رانا مانع. قل اعط ساوبو | فر ب نم جلا كنان اراكذ- تع ىتاشلا
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 رعاشلا لاق . ةاطغ ىت> *ءالع اغشف ةغشفي ةغشف

 ملظلا يف امرصبت نيعلاو هيبجاح تغشف ةقئاذإ

 رولا وة غن ىف ةغشف الك 4ب ما طوسلاب ةغشفو |

 اهيلا رج مث رخو اهدلو رج ةقانلاب شافو . ةبلغ انالف

 دقو امغيب غشاف لاقي .ةتيئرف اهتحن هافلا رخآ اذلو

 دا| طوسلاب اديزو .اًعشم راص لجرلا غشفإو ١ اهب غش وف

 يفو :هبايث ( نشخاوأ ) ٌسسخأ سبل غشنتو .هب ةبرض
 يا وعشت .فقو ةوتا ةرضبلا كفو ترا

 |١ نين ضب ينو .هئاثلل اداب لو معان نكس
 نكس انشا 0 هيأبت نسحا سبل يوسف

 | ل 1 دكا 0 أ عويتملا ِِ شفتو
 ناد لخد ةآرملا لجرلاو :ر ديس تاي مسا غاشفلا

 ثرالفو . هندب يف ىّمتو ةبلغ 1 هيفو اهعرتفإو اهيلجر ا

 .ةبدرو الع انالفو.اييف تاغو اهنيب لخد كوكل ١

 ىلعي هل قرو ال تابنو ةلفسلا اهب عقرُي رءدا نم ةعقرلا
 راغشلا غاشنلاو .اهدسفيف اهياع يوتابو اهبكريو راهثالا

 غاَمفلا غاشنلا * َعَّماف ردصم ةنا ظوحلا|و . لسكلاو
 . غشفالا ثوم ةلغشنلا * روكذملا تابنلل
 ة ةنطقو بالبللاو ةرللا ةعشتلا * دما ةلكتنلا

 ةءالضوصلا وح رم رئالظت انو ةضنلا
 ملك مانرق ا هذ نس خشفألا# ةشيشحل

 فئئالاو . اهقرفتم نانسالا غشفإو . اهتان ةينفلا غشفا
 ١ ىرتكملاب ةبحاص هجاوي نم غَشتملاو . غشُف ج هاغشف
 ريخملا ليلفلا غشنلاو ا ع

 يف طرفا نالفو ٠ نارا لجرلا شنشف
 ةرشعملا قونلا نم شافشقلا * ةحضتن هل 0

 بضثلا
 ةدحاولا اهوحنو ليخما 1 كلا - كشف

 :ءاشرو دورا رم قارزا فلكل .ةكشف

 نم كللذ“ لكو وكشف اه ةدحارلا :عياصالاك هد

 فو ةيصانلإو

 أ

 ةماعلا مالك

 ىخارتو فعضو لسك الشق لشفي لجرلا ليثف

 ةارملا تلزكك * لغقوهف ةدشوا ربرح دنع نبجو

 لثفتو .ًالِشِف اط تذختا تلشنتو تلشتفإو تلشفإو
 اذا ل لوغ ةماعلإو . : جورت لجرلاو :لله دكا

 لَخو 0 لشخ 0 ل اننأ ل جلا

 راس لعتلاب .نابج خارتم فتايعض كة ردلما لْغَق

 مالكو ل جم مخ 2 ةآرملا ةلعجت اليش وأ جدوط

 مديعهالشنلا ديلإو.قيليال يذلا ةماعلا دنع لشتلا |.
 ج ةالشف ىثنالاو طقف اهب لمعي نم لشفالاو .لاغثلا
 .لشايف ج فّوجم لكس ارو ةنشحا ةَلِشمَملا * لاش
 *ثح كءاكإو برعلا دالب يف#امو بحت اضيا لشاينلاو

 ليشافت ج نيللا نم عرضلا يفقيب امو ددصم ليخنتلا
 | ةغشافلا *ر ثكورهظ هيشلا غشفنإو . لسك ديز غشفنو

 ْ غاشنلا * ةرشعنملا ةغشانلا ةيصانلإو . غشافلا ثّنوم
 نع رع وأرماب جوني نو جدوملا رتس لمشتملاو

 1ع 1 .واض دلولا يق لَ هموق

 دنع ةولصلا ن ةضوصتخ ةعطق نّيشفألا -نشف

 نيشافا ج!اعد اهانعمو يف خا ( اهنيناتوت مورلا

 8 يتق 0

 :رتفا سانلا روما تشفو ٠ عاذو ردك ايف

 0 ذخا اذإو . تحرس ةيشاملاو

 *<عقارلا لع قرخملا عستا مللوق ةبراقيو ةعيضلا هيلع تشف
 ىثفإو . ةعاذإو ةرمز ةنفإ ةلضفو ةلكذو رحب ىلا

 ةحرفلا تتلففتور .ةفشككرسلا نالفلو. هيشإوف ترثك ديز

 ةيشانلا * مهيف رثد < مونل ابو موفلا ضرْلاَف . ثعسلا ى

 لاملا نم رشتنا ام يثاوفلإو . شاوف جيثافلا ثنّوم
 امض ثيدحلا ةنمو .اهريغو لبالاو ةمئاسلا ملاك
 لسات ماقتل + ءاننلا ةيح كفذت يح ؟يتارف
 + ه:رواسنالا يرقعت ةيفغ نايشتلا 5 ةعرتكو لاملا

 منن نح ةرابع ةيبرعلا لها دنعو .ىثفت ردصم يئفنلا
 د ىلا لا

 : و باغي ناب نصف هين ؛ عيصل :ئصنب بصل |

 ل



 لاسف ةعبرا دع ام اذا

 اوباو سسماخ كجوزف

 ةريغصلا ةلخل | ةَليِسَتلا < ىتمحالا لّسلإو . سداس يا

 3 َج سرغتف مالا نم مّطقُن وا ضرالا نم ملف

 ليلا نم مرقلا امنا حلاثما نمو .نالسفو لئاسفو
 .ريغضلا نم ريبكلا ترا يا ليسنلا نم للا حو
 نم لولا ليفال ابو لبالا نرم لخألا مرقل اب دارملاو
 ينل ةأرملا ةلّسفملا * لبوطلا لخغلا ىجتل إو .نالصفلا
 .ةدرال ضئاح انا تلاق اهنايشغ دارإو اهجوز ظفن اذا

 هل ةٌورم ال يذلا لذرلا لوسنملاو
 | جرخا ( واو ) ءاسقو اًوْسَق وسفي لجرلا اسف

 نابرظلا مه اسفو. عمل توص الب ءاسفم نم اير
 اباه اس شمات التل كفا يفرحذ لدم

 ةيسافلا * هاسفنخلا ه[يرانلا * ءاسنلل اهتسا تجرخا
 * ةيساف نم شحلا ليلا ةنمو .ةاسفنخإو لعاف مسا

 لاف هاَّسنلا * اننا ةروكذملا جيرلإو ٌردصم هآسنلا
 سيقلا دبع ينب نم خخ قلو ندعم وتلا + ةغل ابملا

 يداس كوب

 تغفللإ اذه يرتشي نمل اقف بقللا اذهراع لع ىدانو

 « اناكو نيدربلا ني ذيب انم

 ىدترإو ةرديب نب هللا دبع هل لاقي وهم ينب نم يش امهب
 برضف ِهسفن لع راعلا كلذذخإو رخالاب رزتاو اهدحاب ا

 اسقلا * وبع يش نم ةففص ثبخاوه ليقف لشملا هب

 نرش ةطفاقلا وقتل ةداطاماتتلا ف ةيل الكلاب

 عابضلا تاوسقو .ٌرعاش ةّوسقنبإو .تاوّسق جماسنلا
 يذلا ناكلا ىسنملا + ءاسفلا ريثكلا 0

 * لوبيل هيلجر نيب جيف يَ نب ليلا حف

 جن جنت نش ىنع اهيشفت لجرلا جف
 ةعنص وأ هديب ةسار برض انين رئتشي روف

 مارتشاف : دورإلا نسحا ن

 ل

 | ةمالس نب ديزةل لاقي مغم لجر ظاكع قوس رضح

 . كمل د - ال ت4 هل |

 | خرا لجرلا 5-3 + ةادعتو' ةقؤفار ري 7 رشف

 ةلصافمأ

 .برعلا مالكن م سيلو :نايذطلا راشنلا - رشف
 رشافلا *رّشفو َرَشَق 000 1 لام ةفانلام

 ةمركلا وهو .”ماوطإو ىجفالا شبنل 3 اود 0
 |ةادوسلا ةمركلا ريشرشافلاو ٠ ضيبا اهرمث يتا | ةيّربلا

 0 اف 5 رتل

 | نم هيف أم جرخا أنف همني بطلا نتف

 يتلا يرلا ةنم جرختف هاف جتفبو د5كو لحي ناب كلذو
 أدع م دق

 لوق ةنمو . كسار نم كبضغ ّنجرخال يا . بطولا

 هبضغ ةلئاغ هيف 28 د يف ةفلخ تف ةماعلا |

 ||اهبلح ةقانلاو . أمت 37 فوارق ةااتمللا|

 || بابلاو .اهعبنت نودلا ةقرسلاو. ع موةلا نيبو ٠ رتعرسب | ةيس
 لوقن ةماعلإو . اًركمو ةليح هحاتنم ريغب قّلغلا هن

 يشف لوقلو ٠ ٌلوفقم وهو اًعفد ةعلخ ياتابلا نشف
 تجرخ اشاشفنا حايرلا تّقفنا#بهذو لنا يا مرولا

 000 اود دنع هوحنو ّقزلا نم

 نكس جرجلاو: لسكوأ
 أر لا طتكركلا ىلع 0 ف يارا

 || لثكا يقو . عاملا دنع عر اهم جرخي يقل يو ةشافلا

 تكشام هب هب يلعفا يآ هيف ىلا وتسا نم هيف شاش اي
 5 ؟ااس] طاردقنال اًرماايقاي نا. ترلعي كانا هب امه

 بوُرخإو قمحالاو توبنيلا لمحو ٌردصم ننقل

 + لزغلا قيقرلا ظيلغلا هاسكلإو ةترارقو املا عقانمو

 بابلا ىلع يب سذلإو ةغلابلل لاعف شاشفلا
 بورذملإو روكذملا ءاسكلل ٌنشفلا شوشقلا ** هب ةحتفي ام
 ةارلإو بلحت يذلا ةاتسلاو بخثل ١ ةرشتنملا ةفانلإو
 دنع اهجرف قينخ عسي يتلاو ةبذاجما باوصلاوا ةبااحلا

 | لظابل اب رضتفي لجرلاو هدنع طر اهنم جرخيو ا عاجلا
 اًبطر آلا نوكي الو ئضفنا دوعلا طشفنا - طشف
 اهفارطا تسبب اعف عشفت ةَرَّذلا تْعَشف



 أ تءاج ظافلا كلذ نم ٌّذشو .ركلا 1 لالعف ةنزو
 ساطسنلإو طاطسفلا و ( ضلإورسكل اب يا )نيهجوبأ
 ؟/| لاق .رفظلا ةمالقو قورزتلا امرنا * ساطرشلاوأ
 لالملا فصي رعاشلا|

 اًعغاج اهةنزم نبأ أك
 قفالا ىدل طيسف

 ناتسنلا ناطسقلا|
 خلا كلنا قارتخالا هبات 2 كامو رتل

 نم جرخخسُت اًباس تناك . صل اخحلا عمشل ١ هبت ةرفصلا|
 يضم اهانعم ةينانوي .ماظعلا نف نالا امإو .لوبلا|

 قم يف شاتتملاو :قدحالا نمانستلا < نسف
 نيل *ةحئارلا ثيبح تيوجابكلا فرش

 .قبلا اًضيا سفاسفلاو . ةسفاسفو سفاسف ج سافستلا
 * ّيسوسفالا سقرم ىلا ةبسن مورلل بقل ةسفاسنلاو

 ةماعلا دنع ةسوفسنلا +تارعالا ناببصل دلال
 + ةبطرلل ةصقصنلا ةسقسنلا * دلجا ولعت ةريغص ةرثب
 ورغوراخرلاز م: ةئلم ةريغص كلم ةسفيسفلاو ةيييشلا
 ةيمور وا ٠ ةيسدنه ل اكشاىلع ةءانلا وا رادلا اهب طلي

 رصنخ نه

 ليبسلا دصق نع راجو ىصعو هللا رما كرت اقوسفو

 اعنالا ةروس يقو .رخ وا قحلا قيرط نع جرخو

 فيهكلا ةروس قو ٠ قحلا نع جورخ يا دوسفل ةنامأ|

 نع ةبطرلا تفسفو .جرخ يأ هبر رمأ نع قسفف
 .هلّدع ٌدض دهاشلا يضاتلا سف * تجرخ اهرشقأ
 ةنمو ليق . تجرخ اهرشق تع ةبطرلا تقسفنإو

 3 / قسافلا ل ربخلا نع هخالسنال قسافلا

 نقمساف عّمسي م يارعالا نبا لاق. ةيسقو ناسف

 ا هب قطنو ”ييرعفنا عم مرعشالو ةّيلهاجلا مالك
 .قس|وفو تاتساف جقسافلا ثنّوم ةقسافلا * زيزعلا

 انامتم]و ةراعتسا ىنإوف سيخملا تاناومحلل ليقو ليق
 يفو لحا يف َناَمني ليق ىتح ٌنهاذإو ٌنهنبخ ةرثكل نط[

 ا الرحل ظاطسف قةعاج رزقني كم 00 مضعتو

 | اقف قسفي قسفو قسفيو قسفي لجرأا قسف لك اه وجالا 0

 ةيقسافلا * كلذي ٍةولصلا لطبتالو رسل يقو مر 4

 ةماعلا مالك نم دا رق قوسانلا * ةمعلا
 لحش 7 رلإ دش : ماطتك قاّسف *ةقوسأف اهعاولا

 فامتلا مب ا 78 ,قاسق اب ل اقيف ءادنلا عم

 ليق .”مسإو ٌردصم ىسفلا * ىسفلا ئادلا قيسفلاو
 .يحاعلا مللإو رفاكلا ليشيف هلل ارما ةءاطا مدعوهأ|

 رارصالا عم ةريغص وأ ةرييك ململا باكتراوه 57

 .داسنلا هجو ىلع ءيثلا نم هيثلا جو لص لماع

 قسافلا اهيا اي يا سف ايو . ىسفلا عادلا قسفلاَو

 3 * ثبخو مّحأ لثم ءادنل اب صنحي ام وهوا
 0 مب ةيفع لا قراري نورك ةنرزل رفرف |

 نو ترض

 سف ةنأف ]ىلعنت نأو ةرقبلا ةروس تو ردصمقوسفلا ٠

 9 5 قحال ةعاطلا نع جورخ ةنأ يا ليق. 4 |

 نع جورتملا اًعرِع قرمشلاو!ةيئانلالإل ةةبانجو ياست
 ةقسافلا رغصم ةقيَوْنلا * رةريبك باكتراب هللا ةعاطا
 تاقاسفإلا < ساد لع ايا انجوز ل ةرالاو

 0 - نم 0

 ”ريض اًنالفو ال وكسف راص ةلكسف لجرلا لكسف

 سرفلا لكفلاو
 يا لكسف لجرو ٠ ليخنا رخآ ةبلحلا ه *يي يذلا
 تر لكستلا 000000

 عبات رأس لوكسفو لوكس لَو

 لجرلا ليسو . ةيلطف الس ةلسفي يصل لسف
 ىلع ليشو لضفو ملع باب نم لسفي لسفو لسفب
 ةليسفلا لسفا * السقف ناك ةلوسفو ةلاَسق لوهجملا

 .ةلذرا هعاتم هيلع لسفإو .اهسرغو اهمأ نم اهيعزتنا| ج
 ةنمرثانت ام ووحتو ديدحلا نم ةلاّسفلا + اهنيز ةهاردو
 مركلا نابضقو ٌبدصم لدَتلا * عبط اذا قّررَطلا دنع
 ج هل ةّورمال سذلا لذرلا فيعضلإو سرغلل مقل

 هدو - ور ملل و

 هالسفو ةلوسفو لسفو لاَسفو لوو فليم

 رعاشلا لاق .لاسفأو



 رسف

 رسف * ورما نم ءيش ىلع هب لدتسيل ضيرملا لوب
 ةلأس اذكر سفتسإو .ةغل ابللل دوش . هرسف ىنعم كيثلا
 | بلط ةرظانملا لها دنع راسفتسالا * هل هرسفي نأ

 | ظنللا يف تاكاذا نوكي اما وهو .ظفللا ىنعم نآيب

 | .ةرظانملا ةدئاف هب توفت تنعت وهف الاو . ةبارغوا ل اججا
 |يف وا.رم اك هب لدم لوإلا يف وا ٌردصم ةرسفتلاو

 بييبطلا ىلع ضّرعبل ضيررللا لون اهيف يا ةروراقل دل

 ييطلا راك اهمال كلذ اهل لق اضيا ًالياد ا

 انيس نبا سيئرلا لوق هيلعو . ةيندبلا ضيرملا ل اوحا
 قداص ليلد ضضبنلا اندنعو

 هروراقلا ةبترلأ ف هذعلو

 هرويشم 3 ىاعم اهماكحا

 | .ةدلوم ىنعملا اذهب ةرسفنلا يا امظإو ٌيرهوجلا لاق
 ] ءاباوشلا كالا قعا اج نار دق سال
 اليد لكفملا نع دارملا كلا ا

 ليوأتلا عجار )رهاظلا قباطي ا ىلا نيلمدحلا دحا در
 يح وه وب 1 2 7-5 00 ف

 ةقوس وه 000( طظنللا ىكم اي وه 00 نا

 نيحب ديز ماق نيح كلوق ليوأتك هيلا لوأي ام لا

 51 ىقعم ِض 6 وره عرشلا قو .راهظالاو تكل

 ذب رظفلب هيف تلزن يذلا عقلا |و امتصقو ابن اشو

 ريسفيلاو.ةنودملامولعلا نم”لعوهو . ةرهاظ ةل الد وبلع
 ىّلطي ةاحنل ١ دنع
 مالكا ف 0 ناوهو.ةدايزلا بانطا عاونا نم

 نا وحن ل ةليزي ام 0

 رالكب ل كوي 2 7 00 عونو٠ 0

 رعاشلا 0 ل مر لحم |

 اننا

 || ةقينح ةنغاكلا ةلضنلا يف ضيا مدنع ةيروسفتلا ةليجلاو |

 100 مرم اي ةكئالملا تلاق ذإو ىلاعت هلوق 11

 1 0 يا ) قّرفنلا ىلع لمحتإو ليوأتلا لمدحيا
 | وه لصالا يقر يسننلا تانيرعتلا فو ا 2 1

 ىهننا .ارسفم راصف ل اتحالا كلذ

 | ىه نايبلا لها دنعو نك ىلع

 ظ طاطتلاو .طيطاسف ج ةينبالا نم قدارسلا َن ا

 ا ةسم اذأو٠

 طسف

 اممم ايندلا ٠١ قريت لا
 رمفلاو قبح وباو قول لرق

 0 ةقاع حفز يأ اه نافل نك افرحو

 ىنعم اهبرسفيو أو ةدهذ يا دجع اذه وحن مهمه لك
 فطعو ميهربا اي نا ةانيد :واوحت هلجنل نود لوقلا

 ||ةنم رهشا وه اب ظنللا لع فّطعي نا مدنعريسنبلا
| 

 رعاتشلا لاوتك انعم نايل ةفداري 6
 ا

 1 مناف برح ينب نع اولقتت ال
 || ١ بذكلإو نيكا ريغب نوقظنيال

ْ 

 | اذه له لوبلظ نيذلا ىوبغلا |وثسإو وحن هيلت ام
 || ىوجلا د ريسفت 113 لحظ ناف٠ مأشم نشب |

 اد لإ ب لاقو.لومتم مما رسما .ةركذللا
 ىقبيال ا ّصنلا ىلع 0 دادزاامر ا

 ل5 نا ليواكا ااماعن كنا صيصقتلا لاتحا هيف
 || يا ] رهاظا اكاهلمدحم صصنلا نا ىلا ةراشا ديفو .اصاخ

 بسح ليوأتلا» صيصختلا ةلمدحم نوكت ةرابعلا نا

 ميك ةكتالملا دحف ىلاعت هلوق وحن ( اهظفل نم رهاظلا
 5 صيصختل لع ماع 3-1 ةكئالملا ناف . نوعمجا | ه

 ةنكل صيصختلا لاهحا عطقنا ملك لوقبف ٠ ليربج 4

 ْ عطقنا نوعمجا هلوقبف ( ةدحاو ةلجج ال نيقّرفتم اوناك

 ج ندبلاوا لقعلا فيعضلا سيسقلا

 ل

 تاثسنلإو طاتسالاو اطال طاسنلا طسف

 لوق ةنمو ا حا ءو ةروكلا لها عمدج مضل أب | ن

 ىدديشخالا روفاك يف بيطلا يبا

 ةترزا ارحب طاطسنلا يف ّنكلو

 ايفاونلإو ىوطإو حنو يداّوف



 م تيارمو . لعاف مسا جسفنملا م سيل |
 ةيعنأ|

 هلق اولا . لهيجو فعض نحت تف :لجرلا حف
 | ويس قدك لو رت هولا هلل نالفوأ|

 نع ةلازا دوعلاو .ةقرف هىثلإو

 ةنع بوذلاو .هعضوم نع لصفملا اذكو.وديب وعضوم
 غلاب ةكفج ديف اق يفي يأرلا ضو .ةحرطو الا
 0 ةيسن نآرفلا خحفإو . يضف يف
 جلاب مات الو لذ دلجلا نع رمش ةفتو
 فعض لمحلا تح عيرلاو» تعط ءالا يف ة رشا

 .هنحض ىلع !وقفإوت دقعلا مونلا ختافتو.ةنطي لو رجعو

 منا يتانلا دع نضفعنا حاكتلإورؤزملاوا علا عفن
 عنف بب رعت اهو .جفل اب فّرعيو دوبيلل ديعو لعافأ|

 .ندبلاو لقعلا فيعضلاو ردصم حلا * ةّيناربعلاب

 يح يقل ةنمو. هما ؛الو هنجاحم رفظي ال نمو

 . ةعفرو ةضقن رمالاوأ

 لاقتنا 10 دنعو ٠ ناصقن الو ةدايز الب ةلبق ناك

 ةيدامحلا ماسجالا ىلا ناسنالا ندب نم ةقطانلا سفنلا

 . مدنع حانبلا راسقا نموهو طيئاسبلاو نداعماك
 او ,لاصنا قثنت وه ةاّبطالا دنع ْخَتلإو
 مازجاو وا نيدزجىلا قّرفبلا نوكي نا 0 تورطت

 ءازجا ىلا .قافنلا ناك اذاق ضيا اًحاف ينو رابك

 . حش م ةعطقلإو هللا ةيَقلا + اًعيفمو اى راغص ظ

 يذلا يتلا *ندبلإو لتعلا فيعض يا طق لجو ظ

 هذهو٠ لحملا كّمَسلاو 3 مرمال طصيالو 4 هجاحت نفظيال

 ةداول

 |١ مك تم ع ديقُفَو دسفيإل هسفل هيثلا دسف

 ىهف٠ ص ص داو دو مدكو برضو رّصن

 ددننإو :.ةحلضا ُذَع هدسفإو هدسف * ديسقو دساف

 موقلا دسافتو . دسفنا لاقيالو لبق .دَسَف ىنعب هيلا

 8 م 7 اترالاا

 | ترثك يا كيسفنم 3

 | فصو ىلع دقعلا عفر اع هرش أل او .ةذاصلاو نيغابصلا

 نتنا اذا رجلا دف نم دوخأل دسانلا تايلكلا قو

 لصاب *صي ام دسافلا عيبلاو .هب عافتنالا نكيال ثيحي

 ىل ىت> هب ضبفلا لاصتا دنع كللملا ديفيو هنصوبال

 دار كلو اذار أل نعناع نبغ وسأل
 *» تافيرعت . لطابلإو دسانلا ع قرفال يفاشلا

 لاملا ذخإو بعللاو وبللاو عادنبالاو ر دصم داَسَنلا

 لاوز داسنلا ثافيرعتلا هيب او .بدجلإو اًملظ
 داسنلا ليقو . ةلصاح تناك نا دعب ةداملا نع ةروصلا

 ةنم عرسأ تابنلا ىلإو تابنلا ىلا ةنم عرسأ ناويحا ىلا ٠|

 ريغ هلضاب اًعورتتم ناكام اًعرش داستلإو . دا ىلا

 يفاشلا دنع نالطبلل فدارم وهو هفصوب عورشم

 لي . قنا نالطبلاو ةعصلل نيابم ثان ”مسقو
 يف ةريتعم ةلعلا نوك نع ةرابع نوتلوصالا دنع عضولا

 باحصا ليلعت لغم عاجالا وا صل اب مكحلا ضقن ٠
 .نيجوزلا دحا مالسا بيس ةقرنلا باجتال ئفاشلا |

 حبال نا وهرظلا لها دنعو مدنع رابنعالا 5-5-5

 صل ةوال لدتا دعب ا يف سايقل لاب جاجتحمالا

 نا وه ءابطالا دنع ”يشلا 00 هفالخ ىلع لد

 تاورلا كاردا 1 ةفآ مثلا ةسال ضرعي
 قوذلا داسف كلذكو.اهدنع يار مومثمل نوكي الفا كيس

 ناسنالا يهتشي نا اضيا مدنع ةوهشلا داسفو . مدنع

 لماوّلل ضرعي امكبيطي اع رفني وأ سانلل بيطي الام

 يف ماعطلا رّيغتي نرا مضهلا داسفو. لمحلا لوا يف

 ءاعمالا قالظتسا ةدعملاداسفو . يدر سوليكىلا ةدعملا
 ىَدسَقك ج دسانلا دْيِمَنْلا * ةئيبلا لوضفل | اهنذقو
 ّدض داسنلا لع ثعابلا ةدّسْنملا + ىظ'رمو ضيرمك

 .هداسف ل عشعاب ياهل ةدسفمرمالا اذه لاقي . ةََصَملا

 رعاشلا لوق ةنمو

 هدلإو غارفلإو بابشلا نا
 هدسفم ا ءرملل ةدسفم

 8 ةحواو ةنيب 2 هررسفيو ”ءرسفي هيثلا رسف

 ىلا رظن ةرسفنو ارسق بيبطلاو .ةنع فشكفملاو



 ًقلفو ٠ 7 ققشت ري بونذلا ًاسفنو٠ .رزفت ىتح ٠

 [* رشتنا ضرملا رولا يفو . اصعلاب هرهيظ برص ةرؤزفو زار نالفو٠ ”يدنو لاس ايف حرار زذو
 ىا ةتلخ تأننو * هردص جرخ يذلاوا حزبالا ”سنألا يأ ”نالف رو لوقي ةم ةماعلا ضعلبو . دقو برطعإ

 ال دعا سلواكبلا ربه ىنساذأ يذلا طر قخ إ ضرذإ »زل هلع انازفا ةرفا

 ا هئوستكاو . كرو يف ةباص لخد نموا دهجي الا روقي بيّوذ وبا لاق . هداوف

 ةتسا عنب ةناكى شم اذا نم | .عورم بالكلا تيفال هناثدح لح ىقممال رهدلاو
 طاتسنلاو داتسفلاو تاتسنلإو تاَمسُألا بتتسف | هيلءّرتفإو. ازرابت اًرافت اًرافتو . نع اززفت لجرلاززفتو

2. 

 | . ةلازإو هعزفإو ةجتزا هوعضوم نع اًنالفو. . عزف يبضااو

0-7 

 اعتلال اًرازفتسا اًنألف ئفوقملا ٌرفتسإو . بلغ اًرازتفا
 ءارضفملا ةبحلاك ر جن ىتسألاو قسفلا - قتسف |لاقيو .ةحراف راد م 0 0

 ةلحاولا ٠ ةيسرانلاب : ةتإ برعم فورعم 0 اعلا )انو د سمرا اي ةكله يف هافلا ىتح ةلئخ

 ةيعنلا * نيدلوما اا يب ةرشعلا قتسفو . ةقعسف | ريغ يأ اًرفتسم دعق * زازفا ج ةّيشحولا ة ةرقبلا دلوو

 حاف بوث لاقي. 6 ىلا قتسفلا نولب ناكام ٍتيمطم

 ركذتسو ةيتسفلا وا ض وحلا ةيقتسُفلإو هي ةيفتسف بجو اَعَرَ عزفي حزفو اعزفو 5 عش ةنم عزف

 ' |ةايقلا ةلزنع هاسنلا نمبل .نم ناتسنلا - نتشف اهناغأو ةثاغتسا ةنمو هيلا عزقفو» عرف وبف رعذو فاخ

 نيتاسف ج يسراف . لطول زابنقلا | معزفو ماغتسا مهلا عزف وأ. ةعزَق لقنالو دض

 جن مفك لوببيل هيلجر نبب جّرف لجرلا خف 0 | نمو. .أجل هيلاو: وصتتإ عوف ىأ !عرصتو مهاغا معزفو

 ١ جحانلا * ةنع ا ةكرت ةنع جتشإو . ا لوهج ا ىلع نالفنع عفو ٠ .ةفاخا ةعّرف * به همون

 بارصلا تقو لبق اهبرضف لخغل | اهيلجتا يتل او جئافلا | .مرصنو مهاغا ىقلإو ةفاخا هعزفإو. 0

 ةيتنلا ةعيرسلا ةقانلاو | ةعاز ازنلا * عزنلا ةنع فشك ةنعو. ةببن مونلا | م

 أ| نع هل جرفو عسو احق حف سلجلا ينل حف ,ىهو قّرتلاو رعذلا عّرتلا + اًيثكس انلا عرفي .
 .حتلا 2 دكرنلا 9 ماا رامالاوا ةسي أوم | وا ةثاخالاو عازف ىلع عيج اهيرو ردصم لصالا يف
 |ةحاست 3 ميال 2 ا عل ت1 يك 0

 أ 5 0 5 ىنم سلإلا يفلح مد يلا هجرك ا 3 افلا نم يتب نما

 عسلا عسشنإو ناكملا جفتو. تسَق يف ةغل ن ناكملا حو وحرف ما مهداذ ذا ياسانلل ةعزنم وا عزفم نال الفلاقي
 52 هل اوكفتو. قاض ٌدض حرشنا ٌهردص جفنإو 0 واو ركذلإو عمجإو دحاولل امالكو اول ياويلا

 حاسفلا# هل عسو سلجبأ يف هل حفتو . .اوعسوت ! حب انتوا .عرقلا عزاتلاو» .هلجا نموا ةنم عزفي نو ةعَرتْلاوأ

 ش زاَوجيا هبشو ردصم عقلا * ةعسلا ةحاسقلا * عس هلا ذص نايباو عاجلا عر

 ةجرفلاو همس ةحّشلا «ردصلا عساولا جشلاو .رئسلل 1 ىلا اناسنا ةدعبإو * د ةزفزف رك

 لجرو ٠ عساولا ريل + ست ج اهونو رودلا ل رم هش أس ةاسنب بودلا ًاسف

 | قررزك ةغلابلل ةدئاز ميمو ٠ ردصلا عسإو يا رحم 1 232 اسنين لجرلا م ّيمقو .ةعنم ةنع ةأسفو. كل

 | |ىذهوه لاقي. ولما ةدعابم سيلا + عساولا جيسفلا | هر دلو هش يفر لل كا لنا

 ا



 يرف

 " ريارهلا يف

 كهرفلا *«:!دوهرف'لاطأ ادمنت ادهرش اب دهرؤ ظ

 ايا دهرا نسل كلما مالغلا دوما دلو
 .دسالا دلوو ٌزانلا معانلإو ظيلغلا رداحلا دوهْرْتلاَو راه 2

 ضيا ديهارنلاو . ديهارف ج لعولا دلو اًضيا دوهرتلاو
 مىنم ديهارفلا مل م لاني ,نطب وبا دوهّرشو ٠ .مغلار اغص

 يديهازرفو 5 يدوهرف ةبسنلاو دمحا نب ليلخلا |

 ابيلع لعج ( ٌيواو ) ةبرذت ةّبجلا ىَّرف -ورف 1
 ىرتلا * ةسبل ةارتفا [ورف ىرتفاو . ةاّرفم يهف اورفأ |

 سبا اهمدعو ةآطاب ٍةَوْرتلاَو 0

 زوم اوءانلامتلاو تارالاكتاناويفلا نس
 | ضرالاو اهرعشب سارلا ةدلج ضيا ٍةَوْرئلاَو رف جا[

 تابن ةعطقو :ةورثلإو 'ىقلإو كام ابيب لل ةلخأا)

 كرم قدك ضو امل

 جانلاو ةنقدص اهيف لئاسلا لعجي ةضفولاو لبالا رابو 1

 هاكالا + لئاسلا ِةَيْرَتلا وذو .اهعافق وا ةآرا راش

 روهثملا رعاشلا يس هبو .ءارفلا عناص

 تام ةزورف لجرلا ٌرورف
 ادساف تشو ةعطق ( ناب )ايرق هيرفي هيثلا ىَرف
 .مدالازا راما يري اكاًدئاص وا عبسلإو جياذلا يرفي ا

 .اهعنصو ابقاخ ةدازملاو .ةقلتخا بذكلا نالف ىلعو

 ادساف 0 ةعطق ءارفأ ”ءارفاو ةيرخ ما * َنسهَدَو

 انالفو . ه>الصاب رما وا ةحلعا «يثللا ىرفإو .اًحتاصوا||

: 2 

 د صا نابي ووخثو خوج نم

 ززق

 نا حبال ام ىانخإو لعتفا ىرتفا
 ج فذنلاو ةقالدخإو بذكلإو مونلا ةيرغلاو .ةبلجإو

 ةعساولاو ميظعلا ولا عونصملا مارال ٌيرْْلا *ىرف

 ّيرنلا كسرني وهو. بحي ةعاس بيلحإو ءالدلا نم

 اًعونصم يل ايِرَق نبش تنج دنقل ميرم روم ادا | اك

 ةعساولاو ٌئرتلا ثنّوم ةيرثلا * اًهظع لاقيو اًقلئخم

 ال
 دع ةكورعلاو 0 هراخي ليللا ىدن باجر 6

 2ك ير رنلا # نوكي

 ف بلطا . دصف يا هل َدّرَف نم عري ل - قزف

 .ء 5 ا ل 1
 .هردكو ةخفو ةتش ارزق هرزغي هوغو بوثلا رّزف

 هوو بوثلا ٌرزفو . هرهظ ىلع ةبرض اصعلاي انالفو|

 ا

 درذدصو ١ ورهظ ىلع جرخ :نالفو٠ منا ارورَك 2

 بونلارزنتو : اهتتف لحما رفا رورو 0 رز

 | يلاي سا ّيِرَتْلا يرذي وهو .اعطقو اهراس ضرالاو
 ا 2و 5 1 .

 ريحت ىرف ىَرأي لجرلا ّيرفو . هليع هل بجلب
 ىزعم كتاال لكلا ةنمو لك نانثالا وهو ٌرزفأ 5

 9 مسا رزافلا + لبو عطقلو 81 ٌرزفنإو ةوحنو

 ثنّوم ةرزانلا *عساولا قيرطلاو ةرجح 4م هيف دوسأ 6

 مااا « كداكد يف ةلمر يف ذخاي قيرطلاو رزافلا

 دي ةرازقو ريتلا ىثنإو رْبَبلا نبال رن 1
 الا ود لص فلا * نافطغ

 ةرشعلا نيب ام ناضلا نمو .ناسنالاب جرت ةحرق نم

 ريبلا نبإو يدجنإو ةرشعلا ىلا ةثالثلا وا نيعبرالا ىلا

 اهبهناف ىرعِي مسوملا فاو ةانم ديز ترب دعس بقلو
 اهنم ذخوي الو هل يف ةدحإو اهنم ذخا نم لاقو كانه |

 رزنلاو .ابا عيدجتال يو كلث عيدجت ىتح يارزنلا|
 كثنوم هآرزتلا * ةرزف عج ةناكو :قوتعلا بيكا ةهج ىلع ةتعطق ميدالا تيرفا نآسكلا .ننعواةماللا

 *كاردإلا تبراقيتلا ثوا محشو ال ةّئاتمللإو رَرفَألا هفرفإو حالصالا ة ةهج ىلع ةتعطق ةتيرفو داسفالا|

 رع عساولا قيرطلا ةرزشلاو .ريمأل رزفلا تنب ةرزفلا | ىرفتو ٠ مدلا نم اهيف ام جرخاف اهّتشو اهعطق جادوالا

 نم رّزفألا * رز ج ردصلا و اروظلا يف نوكت ةميظع نع ليلا اذكو .تسهنا نيعلإو .ىشنا اًيرفت ءيشأا|

 اك | بذككا هيلع ىرتفإو .ّيشنا ءآرفنا هيشلا ىرفناو .هجحص|[|
 هبلع ىرتفا لوقن مالو . ةيئرفلا مسالإو . ةقلدخا هارتفاأ|

 ىنعمو مظعلا تقكلا ةارتفالا تايلكلا يفو .ىدعت ىأ ْ

 5 -_ 3 هلل هر 1

 .رزف 3 هارزف ىفنالإو ةرزف هردصو ورهيظب ن

 رزفالا روزنملاو
 6 هب عر >

 . درفنا لجرلاو ٠ ىو لدع ازف زفي ينع زف

١ 1 



 | نبا نعو . ناَرِف لوقت ةماعلاو . نارفا جىنعملا اذه نمأ

 ةنمارفو نيمارف جا

 + ةقر اب يشنحتو ضيحت ناوا اهجرفيف ةأرملا ابا حت ةقرخ
 ةارملا ةكَمّردلا * روكذملا هآودلل مارنلا ةمْرَلاو رتل
 | نانسالا طخختلا م رفا * ايليف قيبضعل مارا ةزختملا

 ”[ تو اهريح حل اجلو هناا تطقس يصلاو
 دامرتلا ةاسنلا نم ةمرخ الا

 > داني اهاتعم ةيكرم ةيزيكنا ةظفل ويسرنا
 لوا تفل أن اهنا لاقي ةيّرس ةيدق ةيوخا وا ةيعج مو
 .مريغ ىلا تّدتما مث كلذي تمس اذطو نيعانبلا نم

 ين

 2 م.م دحاولا
 ةالولا ىل ١ طع 0 0 00

 اعي لودلا ةالكوو

 نرنلا ةكعاص نارا < رام رافلا -نرف

 0 ودبل ريغ هيفزي مد تينردلا «زابح أى
 ِِظ " . م

 ودام زل ناك هيرو لسا وا تح ةانعم ةيسرانلاب

- 0 30 

 * ةضمش ةيبرع تسيلو ةفورعم ةزبخ نّرفلا نأ سرافأ

 ةمومضم ةبنعصم ةزبخ وا ريدتسم ظيلغ زبخ ٌعِلْرألاْ|
 | اكسو انبلو انمت ىورت م ىروت طتسولا ىلا باول
 مضل باكلاو ظياغلا لجرلا ايان" 6

 ةعطقو ةسرف ةابرف هيثلا انرف

 عوبربلا نم اهدلووأ ةرانلا بنّرفلا - بنرف

 ةزرهلا باب يف اركذذو جنرفالا ٌجَرَتلا - خرف
 وهو هرهوجو ةيشوو فيسلا دنرفلا - دنرف

 لا ل ل ا اخ دبش ف يريم
 11 عر برعم .باينلا نرم برضو رجالا
 ل يأ نيو فسر :دناض 2 نامرلا دحر
 5 :رقإلا + ةاطقلا ةاَدثِرِلا * دنارف ج رازب .الا دنّرفلاو

 تادنر ذأ | ج ةيشوو تفيسلا رهوج

 ةنهدلاب لبج داننرفو غر دا رولا دديرف

 أ ٠.٠"

 خلا 5 انعم اف 10 كاراكما ى ل طعأ

 ةّيكرت ةبسن هيلا بسن نامرفلا بحاصل يِئاَمَرتلِ او.رما|

|| 

 لاقيالو . راف رامتإو لغبلاو نوذربللل ايو. ةيِرق

 ايف« ةرلا لاو دال نا ع

 سانرقا + لا ابيلا ةبسنلاو 3 ف 10

 ظ فرعي نيقاهدلا سيئرو عاجتلا ديدشلاو سنارثلا

 3 0 ج خياشملا سيئر يا ةيرالاب يثأب لا

 دئاز نونلاو . ابتيب رومال اهريبدت نس 3-5 َ ارا |

 كلذ لك

 0 للا عا 3 ع 1

 كام برعم ةم 0 يذلاو ك1 "ببث

 11 ةلرصرتلا كقالماملا نم كترتلا -

 ةعبرا وحن نآلا يواسي .معرول نم د

 كك ٍشورق

 ار رت ومرطو رخل مرق هلي لجيل هي
 طشنو ربو قّذح ةيِماَرَقو ةهاَرق هرفي همغو للا

 || كطخي ئيمصالا ناكو ٠ داوجو عئار نكلو ٠ ةةراف سرفلل

 هاوق يف ديز نب يدع

 اتث ىتح ةعنص انلقنف

 ننلا يف اًيوجل لابلا ها
 | مرتو ةدانلا تهرف * ليخلاب 5 ع هل نكي لو لاق

 ءرفإو. ةهرفمو هرقمو ةه رقموه ذم يف هر خت تناك
 ع 5 .اهراف اًمالغ ذختا رالف

 ةنيقو ”ةراف لجر ير شختزلا لاق - ةهارفلا نيل هراغلا
 | ةهرفو ةهّرقو ةرذ ج هراف لجو اًضيا ءاه ريغب را

 |ةديدشلاو ةيننلاو 9 ةيراجلا ةهرافلا + را قرع |:

 ةمْوُرلاَو ه1يلا فيفخت ةّيماَرتلاَو ةهارتلا * كالا
 ةاهرق ةيراجو . ةهاَرتلا بلا هَرفألا * يشل اب قذيحلا
 ةظنللا هذه نوليعتسي مر لو ئرشزالا لاق. هيف ج

 سارفالا هزغتساو



 | نيئلوصالا دنع 2 دقو: 00-0

 سارلا طسو قركلاو قرف او . لصالا يف ةضرافملا ف

 يذلا عضوملا قيرطلانمو رعشلا هيف قّرغي يذلاوهو ْ

 قرافم ىلد ةفثوو .قراتم جرخا قيرط ةنم بعشني

 ىأ ملا ليلق يا مسجلا ق رم .ى:ههوجو عاق ا

 ق و ٌرئمو . توب اهدلو اهقرافيا قرفم ةقانو .دض نيس

 دتّولاو .لاملا تقّرفت اسف اذا ةنال لبق .نابرظلا ملا
 مقا .كاسلا هيف قرفام نييضورعلا دنع قورنملا

 نييفرصلا دنع قؤرنملا فيقللاو يسلك نارا
 0 فرح هالو 00 كا

 ادذدصنو 59

 نوكي قرا

8 0 8 
 ىأ ةييقرن ابايغنلا ةنمو'عضوم بقرف -- بهكرق

 ٍناتك نم ضيب بايث يف
 | مجنو ةيذحولا وا قرقبلا دلو دقْرتلا < دقرف

 ءاجو. نادقرف اهووب ىدتهي لاهغلا بطقلا نم بيرق
 .دقارف ج اهلاصتا ةّدشل كلذو اًدرفمو ىنةمرعشلا يف

 دسا يفإ ضعب لوقو
 ةنم تنك ةأشأ لإ وأو

 موجنلا نم نيدقرفلا ن كم

 رو نم نيدقرفلا دعب ةنع ثدعيل تعمل لوقي

 يف ايرثلا | طانم يف يم وه موق رح قر < اذهو .ةرايسلا

 دَقْدتلا دوقرْتلا + ديعبتلا دازللا نإ
 نفس نم ةميظع ةنيفس ةطاقر فلا -طقرف

 ةيغرفا
2 

 ةقنع ىول انالفو . اني دش ادع ةعقرف لجرلا قرف
 م و اعاقْرف نالفو .اهصقنأ عباصالاو
 | ةنع عقنرفإو .”عقرف اعواطم اعاقنرفا تعقنرفإو عباصالا

 قرف
 ءاذغلا *وسلا بيشلا|

 .ةكلد اكرقرشك فيا ودي لبتسلاو ترا
 ( اًذاش رصن باب نم ) ةكّرفي ةكرفو هكرفي هكرفو

 ضني صاخ وا ةضخنإ ناك 210 1 3 هم اك ذم 5

 يف غل اب ةكّرف * ةّكرقو ةاكرف يه اهلصا 2
 اًديرف راض دا كرثزو ةكرات ةكو أنه ةكرافو ا ةكرف
 علطي ام لوا تبنلل لوفن . لكويف كر أب نادل ناح يأ

 0 مث فصعأ مبصقو عّرف مم
 اك لكرلا كرت: دصحا مث كرفا 3 نا علال

 4 0 بوثلا كرفنإو ٠١ ٠ هيوم ثمو مالك يف

 هب بحل كرفعسإو . دضعلا نم ةتاباو تلاز نالف
 كراف أ رمإو .لعاف مسا كرافلا * ٌدتشإو نمس ةلبنسلا

 1 كا لاو - ضغبلا كر ذا «اهجوز ضغبت

 ديلاب كري ناب راكم زوالا م برضل كرف زول 4 ةنعو

 * نذالا لصا يف اخرا كرتلاو .زوللا دوجا ودو
 يتلا كورلا * ةيخرتسملا ةكرّتلاو ناذالا نم اكَرَلا
 ةئمو ”تسحأ نم كوردلل كيرقلا * اهجوز ضغبت

 ضيا كيرفلاو .كيرفلا كرم لمعي ماعطل ةيكيِرتلا

 ناظع ناَتكيِرقلا * وريغو نمس تلو كري ماعط
 .ةآسنلا ةضغبت يذلا كوالا * ناسللا لصا يف

 .لاجرلا اهضغبي يقل ةكّرذملاو .اكّرفمسيفلا هرما ناكو
 تكن د ام لبالا نمو لوعفم مسا كوُرْكإو
 خوبصلل بايثلا نمو مَرْخألا فوج يف ينل ةبضعلا
 ل اكل ةماعلا 2ك ةكووتللا ةلعلاو . اكيدنت اكلط

 فعضلاو دايقنالا ٠

 متالاو ٠ هيتبلا نيب ام دعابت ةحكرف لجرلا كرف

 هتسا !َوَرْذِم عفتر د حاكأ يلا + اضيا ةكرفلا|٠

 ةربد جرخو

 راكّربلا راكرِنلا -ركرف

 . ةريغص اَعطق ةعطق اًمْرَف ةمرفي ةرخو حبا مر

 ةلاسإ تل ئيصلا رئّرف *ناتدلو ءوا مرق ةعطنلاو هيطبلا رقما * لجرألا 0 كرا -

 .ةمارغلا تلجأ ءا تمرتفإو. الم ضوحلا فاو اع

 مارفلا * اهلَبُق قيضيل مرد تذختا ةآرملا تمرغتدإو

 ةمارفلاو اضيا مارنلاو ٠ قيضيل ابق ةآرملا هب حتاعت ة[ود |

 ل ١



 قرف

 نيمسنللا نيباامو نيتينثلا نيب ام دعابتو ةَنلَق وأ ةنسفن
 هو ىرخالا لك نّكرولا ىدحا فارشا ليخا فو

 ناهربلاو رصنلاو لطابلاو قحلا نيب ِهب َّقِرُف ام لكو

 ةنمو .رجل ا قارفنإو ةارونلاو ناوبصلاو ريحتل اوا نصل إو
 يا 1 ناقرالاو باتكلا ىسوم انآ اذا ع ةروس ِ

 | ملعلا وه ناقرنلا تافيرعتلا يف لاقو .رجل | قارفنا
 :ناقْألا مويو .٠ لطابلاو حلا تدبب قرافلا ليصفتنا
 0 لع انلزنا امو ل افنالا ةروس يف ةنمو٠ ردب موي

 : | ضقت ؛ عاطتسي ال ملتمملا ةآقسلا ةَقّرؤلا * ن ناقرنلا 7
 < ةنئاطلاو قّرذَي يا قّرفي تح

 ٠ قيرافإو قارفاو قرافا ىلعرعشلا يف حجو

 ةقرق ضرإو .قِرأْلا تنم ةّقرتلإو . قارتفالا ىنعبب مسا
 | م دغلا قورنلا * اكرفتم ناك أذا قر ابنبن يف

 ١ ةينيطنطسق بقلورجت 7 ةبقع قر . 0

 | محتو ةمرحلا ةقورفلا * بّرعلا مايا نم توقوزتلا
 ف ديد نابج يا ةور ار لنيك

 رةقورف ثبرو ابر م م ةلغ بر لخملا يثو.ة هل عجالو

 نم ةفئاطلاو روكذملا عيطفلل قرلا قيرَتلا * اًميل عدي
 . قوُرثو ةقرفإو ةاقرفا ج ةقرإلا ترم رثكأ س انلا

 لاق“: ترتكاوا كل ةعاجلا ىلع قيرفلا ى واطأ ا

 ليج

 "| قيرف ٌلقتسإو ماقا قيرف كرف َنب نالها قت
 :رقلاو٠ .نولتنن اقيرفو مبذك اًثيرنف ةرقبلا ةروس قو

0 

 مث بنل هلو فلالا دئاق قوف ةسايسلا بايرا حالطصا يف
 يطأ ةبلد وا :استلل هجم بط ؛ رع ةقيرتلا * اشاب
 بهذتف اع قذنث مغلا نم 0 ار
 لربك
 يف نيرهوجلا نوك وهو نوكلا نم مسق نييلكتملا

 ىذ قرفألاو . مغيب لصافتلا نكي ثيحب نيزيح

 ياقرفا كيدو.ةآقرف ىثنالاو ليخإو ل الا نم قّرَتلا

١4 

 دنعو .ردصم قارتفالا * اهتعاج نع

 | قرف ف جسانلا ن

 م

 قرف

 .ةقورنماتيل و 0711 ناك قرفأ لجرو 30

 ةيصخاذ ناك ليلا نم ني 3 ج هييصخ

 رذصم ةَئرْثَملاولاعلا ماسقا عبار ةَييِرْفَأو .خالاوةدحإو
 نع لاغتشالل رطاخنا عيزوت ةيفوصلا دنعو . ”مساوا

 قيرفنلاو ٠ تانيرعت ٠ ناك ,قيرط ّياب بيغلا اع

 عيدبلا لها دنعو ضيا حرطل اب ىدسيو ةنم ّلقاب سيل

 فالتخا هي ٍدحاو آن نم نيرمأ نيب قّرغي ن اوهأ ن
 غئاس تارف ب ذع اذه ن اعلا ىوعتي امو ردعلاع .مكحا

 رعاشلا لوفكو ٠ جاجا هلم اذهو ةبارش

 رعببر تقو ماغلا لاون ام
 ةافع موي ريمالا لاونك

 ٍنيع ةردب ريمالا لاو

 هآم ةرطق ماغلا ل اونو
 ةنغ لوقو . ةلججال ءازجا يا قيرافتلاب ةّمح ذخإو |

 اك هلل الل نراك نم ريح كنان ابعإألا ةيئازغألا

 00 بنآوف ندب فعض عم ةءاسالا ريثك ًاًمراع ٠
 دعب اطاح تنسخ ةعيد ةمأ تذخاف ةفنا ىتلا عطقف

 جنش عطتف رخآ م نذا عطتف رك بنإو م عقدترفف
 |اصعلاو يحد. اهاح نسحأ كار الف |مْي 3 تخاف
 سأرل ليج اذاف اًظاظش مث اًداتوا مث اروجاس عطقن
 يداوت هم ذَخوي مقالا رج اص ةكللاكظانلا ا

 قش لكف اكءامتلا 6ك ذاق فاالخالا اع

 ةاظح مثاماهس تراص ةقشلا تقّرف ناف قدنب سوق |

 دجيال ةنا ىلع ةحادقا باعشلا اهب بعشي مث لزاغم
 000 .اهمولصا ا
 أ يذلا :نكمملاو فلا كيلكتللاو ةايكتحلا دنعو : مزاللا
 5 دّرجلاب سيو ريما يف ًالاحالو اًريخم نوكيالا
 اهحاصا هآقب عم ةنصلا لاهن ىلع ق ظن تق ةَقرانلإو

00 

ْ 

 | نيبام ةديعبلا ةاشلاو قرفالا ثوم ة[قرفلا *وركم

 | لصالا يف ردصم وهو نارقلا ٌناَثْرْلا * نيش

 | ددع نرم ددعصنت نييباسحلا دنعو ٠ قّرف ردصم

 ظ
 ظ

 ظ

 كك دقو يلق 15 ديلا اهناف ةلوبكلاك

 ظ ةناف " بيدلاك تاق لاوز عم ةنصلا لاوز ىلع



 قرذ

 َنامع رشوبني قيوس لداّرغلا - لفرف
 لم < رع 00 8

 .نويرفلا ْنوِيقْرَتلا + نيرتلا نيفرتلا -نؤرف

 ةيسراف
 تمور تو

 .امضاعبا لصفا اناةرفواق رفق رغيو قرغي امهنبب قّرف

 .قرزلا َكَلَم اَقْرَق لجرلاو
 ل يا ميكح مرمآ لك قرتساضقو ب

 .ءانيكحإو ءانلصف يل. ءانقرفاتارقولئارسا لإ

 قّرنو  هانتلف يار ا م انقرف ذإو ةرفبلا ةروس يفو
 نما جلا وا . ناقيرط هل هج اًقورُف قرفي ىيرطلا هل

 1 ةقانلإو . عملو نبت بما .تالنلو . ةهجو فرعف
 5 را 0 يف تّدنف ضاخلا أه ذخا ناتالا

 نالفو. زف اكَرَق قرني لجرلا قرفو ةقيرفلا اهعطاأ

 هريغو ريعبلاو . اهيف صاغو ةجوملا يا قْرفلا يف لخد ظ

 + ركذيسب لايكمل قرتملاب برش كيزو قركا نأكا

 هدد, ( ردصم مسا ةقرفتلا وا ) ةقرفتو اًقيرفت ةقّرف
 .ةتيرثلا اههعطا كسسفلاو . ةعبج_ د2

 .ةنيابو ةنع لصفنا اًناَرفو ةقرافم ةقرافو . ةفّوخ اًنالفو

 ضريرملاو .ةقيرنلا ابمعطا *اسفنلإو .ةقرذارئاطلا قرفإو

 قارفإلا نوكيال وا قرب وا قافإو لبقا هضرم نم
 نالا كر ٌىردجلاك ةّرم ريغ كبيصي ال ايف 0

 موفلاو . اهنيل ضعب اهيلا عجر ةقانلا تقرفإو٠ 0
 مونلا قّرفنو:ادوحتلا لو اه و عرملا ف اهولخ مب

 قرتفاو ٠ لصفنا منع قرشنأو٠ ميجت ٌدض اًقاَردنو 7

 قرفتلا لعج مهضعبو ٠ ةقرُلا مسالإو. اوعمجت ٌدض موقلا

 مسا ىق رافلا # ميش سيلو . يناعلل قارتفالاو نايعالل

 ج ضرالا يف تّدنف ضاخلا اهذخا يتا ١ ةقانلإو لعاف

 نع ةدرفنملا ةباحل ا هذهب هيشتو٠ ٌقْرَذو قرف قرون
 حلا تريب قرفام لكم يرانا اطيل

 تاقراف ج قرافلا ثوم ةقرافلا *قرافوهف لطابلإو
 ليق قرف تاقرافلاف تالسرملا ةروس يفو ٠ قراوفوأ |

 انلا *لطابلاو وحلا نيب قرفل اب لزقت ةكيلملا يأ
 اننايب لأهل

 ةروش قو َقّرَذ ذ رئاطلاو

 قرف

 ليقف ماطخلا نيربح يذلا 0 1 ل ءاف الصني ىأ
 قرفف ةّكب مالسإلا رهظاوالطابلاو وحلا نيب قرف ةنالا

 قبارتلا دحا قوزانلا قايرتلاو .رنكلاو نامالا نيب

 بارشو . ةعصل إو ضرملا نيب قرفي ةنال تارا لجإو
 قرفلل ضيرملا ةلوانتي ام لك ىلع نالا لطي قورانلا

 5 عزنلا ديدش يأ. قوراف لجرو .هم 1 ةئرب ندب

 هدد عزنلا ديدشلا كلا ةقوراف ةارمإو لجر

 2 اديدغ يأ ة ةقوّرف ةأر ةارعأو لجر* عزنلا ديدشلا |

 اذه فيلا ةروس يف ٌرقو٠ ةَقْرإلا قاّرفلاو قاتلا

 قيرطلاو ردصم قرتلا# جتنلاب يا.كنيو يندب َقاَرَ

 ما ةنيدللاب 0ك اكو ناتكلاو رئاظو سارلا رعش ِ

 ليقو قح.اليب قلخ. ىلا ةراشأ قرفلا تافيرعتلا فو
 قلخلاب باجتحالا وه لوالا قرفلإو. ةيدوبعم ةدهاشم

 ىه يناثلا قرفلاو .اطاحي ةيقلخلا موسر ةآقيو قحلا نع
 ةرثكلا يف ةدحولا ةيؤرو قحلاب قلخملا مايق دوهش

 :رخالا نع اهدحاب تاجتحا ريغ نم ةدحولا يق ةرثكلإو
 2 - افاضراي ةيدحالا تانلا ززهط تنضملا قرم

 مروهظب دحاولا رّثكت وه عمجلا قرفو . ةيدحاولا ةرضحملا
 ارملا يف

 دنع الأ ا ىّفحتال ةضحم تاراينعا ةقيتحلا يف نوؤشلا

 نارقلل ناقرتلا ىرشلاو :ىتاع اهروصب دحاراا
 ىاكاظلا ىلبردلا نمو ميظعلا غلا نم عيطقلا قرلإو
 0 ا ملا نموا طفف غلا نم
 ولام ةيظتو نايبخلا نم 0 2 0

 ةيضملإو بجو قل ءيثلا نم ولفلاو روعبلا اهبل
 لجرلاقيو ١ عرتلا ديد دغلا قرتلاَو قتلو .ة .ةجوملاو

 سيلو يشل! نم عزف اذا قرقو» .ةليجةنم ناكأذا قر

 رطغي )ل ٌريغص وأ قررفتم يا ف قرف تبنو» .ِلبج نم

 كلتو ةيدحالا تانذلا َنَووَح روهظ يي مه ىتأ ١ بت

 روكذملال ايكلل قتلا يف ةغلو ردصم قرتلإو .ضرالا | "يق يفر

 |عصلا اضي|قرتلاو.قارفا جنيكسهاةغلنم صف ايفليقو | يف اهفورح ضعب_اوطنسأ تقر
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 فرف

 ٌنوعرفو ٠ حاسمتلا نوعرلا *ركذلإو هاهدلا ةنعّرتلا

 لك وا رصم كلم نم 8 ٌنوعرفو ٌنوعرفو

 لاو لو. 03 غرف ئه“ ةعرذالح اًرقو 5-6

 قب زال. الس .ةراخلل راتب ايو ثالخو .دصت
 غرفو .هب بلاط, مل ارده بهذ نالف مدو هما ءيثلا

 ةغاَرق غّرفت ةبرضلا تغُرفو . بصصنا اًعَرَف غّرذي هلكلا

 لا علا لاذو نجا ليلا هع يش مننا
 .اهقارا امدلاو . بص ه1 غرفإو . مالخا فرظلاو . بص
 ا ؛لعشلا 15 لمت خرفتو .هيلعةلز ارنا ربصلا هيلع هللاو

 ب

 هلق

 1 ةلقب ثوَقرَتلا ١#» ةكساللا ضرالا ملا - 1-8

 هد
 ريفرغلا اط ل اقي يقل ١ ةكقمحلا داقبلا ترا - هخرف

 برعم ؛ةطنحلا نم رباعكأإو ل اي شو
 ا كا طلح ا هب حاص ةرفرف هّرفرف

 | نإ لان اًنالفو .ةّضقتو هكرحو ةعطقو ”ةرسك يثلإو

 براقو عرسأ نالفو ٠ هدسج ضن ريعبلاو ٠ هضرع

 درا ايقرم ءاقلا بئذلاو . ةفح و: نماطو ىطخا

 البيع لجرلإو . ةسار كّرحو ةنانسا هناسا
 انيغو قاقزلإو.. رافرنلا رتب دقوا ثالفو.رافزنلا

 لعفي اك امم برضو هيحانج كّرح رئاطلاو .اهمَرَخأ

 سافب برضأ

 ٠ ا وعلا دو رفاَرثلا * عدا نينو .هسفن ىلع هلا ببص غرتفإو .هبف ةدوهج لذب اذكل

 < ليلا نمو .يقارعلا نيب ىل دلا نم هلا جَرخم غاَرفلا
 0 0 0 3 ضوحو لاحالا نمل دعلإو 5 يملا عساولا خليف أ

 دسالاو رفاّرألا 57 ةرفاَرلا + ّرا>إو لكأ اذا / تأ رح ةعساولا قو ١١ نم ةريزغلاو ةانالاو مدا نم مث ا

-- 

 | * لجرلا ةفطن ةءاَرفلاو .ردصم ةغاّرقلا

 .خوُرف ا هيف انواع ع .ءاادلا دعما

 نالزنم ينانلاوا او لوالا وا مدنملا ؤلدلا غرقو أ

 ردق ىأرملا يف اير تا

 |.غابشل نيا 0 يا .اًعَرف ةمد بهذو ٠ جر

 7 000 غورفلا*قرشملاب ةيحان ةناغرَف

 |ةدازالو خيرفلا ثنّوم ةييرنلا ينل عساولا جالوملا

 * ةعستم يأ. ةغبٍر قو غِيِرَف ةبرضو. ءاملل ذخالا ةريثكلا

 .ةعساولا ةاغرنلا ةنعطلاو . ةاغرف ىئالاو عراشلا غرفألا|

 ليخلا ةغرذتسملاو بناوجلا 0 يأ ل ا

 لي ا رذ ةمد بهذو|

 ةريزغلا لبالا نمو ايش اهرضح نم رخّذتال
 لاّحرلا ةنم لمعت نجت بفارغلا -

 ١  0ةراقرقلا * ةنّرق رفرني كسذلا دسالا ||

 يذلاو راثكلإو شايطلا راقرَلا * ةنرق رفرفي يذلا | مسا ةديعبلا وا لصنلا حرج ةعساولا سونلاو 0

 د قارا بيع ديلا ريوتبال اكو رهثو يش لكك | +ةضيرعلا ل اصنلإو ةغرفا جةلمحقاطيال غلا حدقلإو

 اَرقلاو .ءأسنلا بكرم رم بك

 نآلا فّرعيو رئاط رِفْرنلاو رفرفلا * راقرتلا ثوم

 رفرفي يذلا دسالاو روفصعلا اضيا رئرلإو . يرفل اب
 بي وا ةّيفحولا رقبلاو قزعاملاو ةجتنلا دلوو هر

 ةزعاملاو ةممنلا دلو سوفرفلا * نالمحإو نافرخا

 رئاطو نالبحإو نافرخملا يف وا ةيشحولا قرقبلاو | *

 نييبسل | لمجملاو ٌباشلا مالغلإو ثوبنيلارث نم ىقيوسو

 ريفريلا ريفْرنلا * روفصعلاو دةجإو او لكآ اذا لمجاو

 يسراف,.ةلجرلإو هابلا باب يفركذو|
 صيفارفلا# ةيباع . اههيطقل ىصقتسا ةماظع صفرف

 أضيا صفارفلاو . ظيلغلا ديدشلا دسالا ةصفارألاو
 شطبلا ديدشلا لجرااو ظيلغلا عبسلا

 قيقرلا زبخلا قاَقْرْفلا - قفرف



 عرف 3+
 دماوو :زلا ةعارنلا + نكسر لَقلاَو مسقلاب يأ | تعّرفتو ٠ 7 هذخأ لوهجلا 1 نالف ينب ديس
 ا لبجلا نم عنترملا تاككاو .ليقلل عزا كضالا جوه تبعت لئاسلاو ١ ترثك ناصغالا|

 خرنلا ةدحاوو جاع وال عّرتلاو عرافلا عمج ةَعّرلاو | ةليس جئزت وا . مالعو مهكر موقلا ٌنالفو .تجرخو
 .ةمات «ارفو نكت مل اذا ةبرقلا يف دازن ةدلجو ليفلل | لبق .اهتراكب لازا يا.اضةفا ركبلا عرتفإو»٠ مهاسن
 يطختن لعنلا ىلا طاخت ةدلجل ةفكاسالا دنع ةَعّرلا ةنمو | معن ملوق نموا ةتيمدا اذا ةنعرفا نم ذوخأم ف

 00000 مثو“ اهيبناجو مدقلا رهظ | ٠ 00 حذ لجنلا عرفتسإو ٠ .تأدتبا يا تعرتفا ام ْ

 وبا لاق رح ١ نم وكي له ذعار ءازوجلا عورفو» .عْرْف ا حفترملاو اذ كا ريك اد ”يثلاو كب دحتإو

 لهارخ | نوعا عقلا .ذرفمو ذض لفشل نك 0
 0 هانا لطي ٌلاقيو ؛ ناطلسلا ةعَرَق نم عراف وه لاقين دفنا

 ليوط عورفلا مث نمرانلا - | توم ةعرافلا * هيلي امم لوظا ناكاذأ: ٌُض 0
 نب هيا لو هر داوي راتادا ل١ ةغرانب لزنا ل اهبل ”هالعالبجلا ة ةعرافو .عرانلا

 تلصلا يبا ئضلا ظوح نب شاورق لاق“ ٠ عراوف ج ةلفسا رذحأو ا

 ا داع تبإو دواد ا اننيبو "يلا اهديعو يني أ

 لابلاب ةناينب 3 0 لاا عزاوت مث

 . علصا راش ركبوا وبا ن ناكو رعشلا انلا عّرقألا | عمج لياملا تافرشم يا ٠ عراف النو :لاوكأىا

 أضيا عّرتألاو ن اًعْرَقو عرف ج حج ةاعْرف 0 مصعب“ ةماعلا مالك تت“ سأنلل ةءارتلا * لَم

 نبا لاق. . عرفألا متم ال ثيدحلا ةنمؤ: .سوسوملا العا ءيش لك نمو ردصم عّرَتلا * ةءورافلا لوفي

 لجرأل لاقيالو لاق رعشلا ةريثك ه اعرف ةأرم .ا ديّرد ا ةنمو» امصغل ةرجثلا عرفك هلصا 35 عّرفتي ام وهو ظ

 عرفا لجر لاقي افإو عرفا ةمجلاو | ةيغلا مظع ناك أذا | ساقيو وريغ ىلع ىبب ءيشل ”مساوهو هانلعلا دنع عْرلا
 00 ينب دحا فرعالا نب ناعْرُو عاصالاٌدضل | مفيرش موفلا نم عْرتلاو٠ عوف ج لصالا لبو لع
 اعرفو. اكل اي يا. عاكل يجرخا | مب دوجي وهو هسانل ةلحلعف ئيرهوملا ةكرحو:) دعا للئاظلا لالا

 ردصم عيرفتلاو صل رعاش ةّرم ينب دحا فرعالا نب | نرم تليع سونلاو . مانا رعّشلإو ( ٌيدابازورينلا
 :قياسلا ىاودللا كيدحلو لدا نم عرتلاوا ا سوقلاو بيضتلا فرط

 هل قلعت هتايثا دعب قل.عتا كح تبقي نا ةاغلبلا دنعوأ هنطولا] ةعرقو عر سوق لاقبو ٠ ّيسنلا ريخ

 هلوةكبسيةعتلإو عيرفتل اب رعشي هجو ىلع رخآ | عّرتلاو .اضيا ل جاهرسش ةآرملا عرش ثينأتلاو
 © راختلاب فاننا كضان | نذالا عرفو عارف ج بعشلا ىلا هللا ئرجت انضيا

 مدب غولا يف ءابظ تضاف | عرفلاو' لمقلل عّرتلا ة ةغل اًضيا عْرتلإو . اهالعا

 لجرو .عرافمج سانلا نيب حصّيو ثفكي كب يذلا عرشملاو ةيلهاجلا يف |وناك غلا وا ةقانلا هنت قلو لواوردل ١

 اهضيرع يل فنكلا عّرفم عَرفال يدحلا ةنمو:كللذب َنوكوتَ ا -

 .نالعرُف ةنمركذلإو عيضلا دلو لعزل كارد ٠ | نكي قع هت خو نبا ارا

 ةلعاّرقو لءاَرَق ج ةَلعْر ف قنالاو | مالم نان قا ةولمنب نوفلسملا ل

 *ةنحارفلا قالخاب ىَلخت لجرلا َنعرفت - نعرف | عّرتلاب اوضارتلاقي٠ متل اضيا عَرتلاو عرف ج أ غأ
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 طرف

 0 ةناحا ل وهو. لحل غلبي نا 0 دلو هل

 أ طرافلا * ةتوف فانت الو ضرقني ال هسا لوهجملا ىلع

 | جالصال دْرولا ىلا مونلا مّدقتب يسذلاو لعاف مسا

 ٌيناطفلا لاق . طارق ج هالدلإو ضوحلا
 انتباه نم اوناكو انولهعتساف

 ٍداَرُول طاف لدن ابك
 ٌدح ال نوزواجم يأ ءارلا ردكب نوطرنم ٌىِرْفو .اهبلا ب اطرافلاو .ءالاو يدإولا ىلا اهتامّدقنم اطنلا طاف

 طاّرفلا # شعن تانب ريرس ب ماما تان ا نا

 طقس هلك كيف نأ طاف م كو .ةكان اضن
 نم هيلا قبس نا نم نوكي يذلا ظا كلا ال دايم
 نم احا ةّدع نبي اعيش نوكي املا ةظاَرفلا * ةايحالا

 * ةماعلا مالك نم تارابلل ةطاّرفلإو . ةلوهن هيلا قبس
 طْرَتْلإو كايا لاقي .طارفإلا نم مسإو ردصم طرَتلا

 ا ارا ريغصلا لبا: حلا ةزواجم ىلا

 طارفأو . طارفأو ظْرذأ ج هب ىدنهي ميقتسملا لعل

 لوقث . تاجا اًضيا طْرَتلاو . وريشابت 0 حابصلا

 يا . طرق ةئيناو . نوح دعب يأ. 00 كيتا
 اي الو: مايا دعب
 5 مايالا يف ياطو دل يف الإ انلاال لابو: ةثالث

 طئرقلاو ل يا نيموي وأ رؤي طرف كنإو

 اى ل را وا لك هدا | عطنلا دوقنلا
 | اشرلاو ءاليلا ومي هلا ىلا موقلا مّدقنملا طّرتلإو .ةماعلا

 يول لعاف ىنعم لعف وهو ١"

 رشع ةستخ 0

 | 5 ضايحلا ريديو
 "طرق ”موقو طرق لجر لاقي .عيجإو دحاولا هيف

 أضيا طَرآلاو .ضوكلا لع ْمكَطَرَف انا ثيدحلا ةنمو

 0 امو هاومالا نم وريغل مدقنملا "0

 1 دلولا ىورم كردي مل امو و ل

 او | لفطلل ءاعدلا فو .اوكردي مو اوتام دلو ي ١ رينكا

 ىتح انسّدقتي ارجا يا ..اَطَرَق انل ةلعجا هللا تيما

 هيف زّوأجْملا رمالاو ةادنعالاو راظلا طّرفلاو . هيلع 9
 يا ليخلا طّرن# يتلا ةعيرسلا سرنلاو د

 مّدقنلاو جورملا نم ه ةلحاوإ | يع ةظ" 6 #7 0 1

 ةبيضق وا ةفنا ةجسيطر ا 00

 برعلا نم لجر لاق .ردحنأ لبجما يف عرفأو ٠ ةعورف ٠ م

 ' فاو ..ايتمد افاست سما معلا عم عبض ا َتضاَح اما.

 عرف
 5 ةلسارمأ ثيلح ةنمو ليت : مدل جورذحلا وترا

 0 كا و

00 07 

 .نوطرقم مخ :او لمغل ا ةروس يفو ٠ .طرفأ نم لوعفم مسا

 نول نومدتمو ارانلا قف ناوكونم نوب نويتسم يأ

 ٠ ريدغو 2 ناللم يا .ط ١ 5

 * ضيرع يأ تار كا
 مالل اب ص 2 صارملابا ومن رح يا رت سار

 امال هلأ 3” 95 8 دم ريزاخلا َنسطْرَف

 ةَسيِْلاو . ظآلونلاّمَكْلا سيطارتلاو .سيطارف ج
 ةزوحلا عينم يا ةسيط رفلا عب و و .تنالا ةبئرا انا |

31 

 1١ ةباخ يأ

 *ىلعا فاق اب طرقو. بقر داتا دل 00

 : ميطارف ج فلا راقثم موُطرملا

 0 ا
 0 ل واي ذاك اصنل الرو ايعبفا

 وات راقلاب سرنلاو . لامها دال ادع و
 لجرلا عرفو . صاو او تنكو زج موفلا نيبو .ةيكو | م

 دعصو رد لجرلا حّرف »+ عرفأب خ ناك اَعَرَف عشب

 اباعج لئاسم لصالا اذه نم حّرفو. .عَرتلا مذ 8

 ”0 | سس ارجل ليثي؟اعررتم عراق الجراتشستتلا

 عرغلاو ٠ اهرحن ةعرتلاو مج لزن موقل اب عرفإو .ردحنم | رج
 37 ملل ديلعت ريقاو: م اليف ةباصا

 0 7 يلا 5 ا

 20 ١ نالفو .اهربخ فرعف ابيف ف لوح

 ||لواو ١ ةدالولا دنع مدلا ثا ةاراأو ام ايدغ

 |عرفأر



 مروضح نبذلا سانلا نايعا ةضيرنلا ليقو ٠ مادالا

 يل لاقو . ضئارف ج عابتالا ةلفانلا» ضرفلاك

 باتكلاك عوطقم ليلدب تبث ام عرشلا يفو ريدغتلا

 ضرفو نيع ضرف نيون ىلع وهو عاجالاو ةئسلاو
 طتسبالو ةتماقا دحإو لكمزلي ام نيعلا ضرفف ةبافكك

 ضرفو . ووحنو نامإالاك ضعبلا ةماقاب ضعبلا نع
 ةماقاب طقسيو ةتماقا نيبلسملا عيج مزلي ام ةيافكلا

 . ىهتنا ةزانجلا ةواصو 232 نع ضعبلا

 مّلَوو ٠ لبالا نم ةّثحلإو معلا نم ةَءّذجلا ناتضيرتلاو
 فرعي رْلَع وهو . ةيعرشلا ةنودملا مولعلا نم ضئارفلا
 | ضئارفلا باعصإو .ابيقهتسم ىلع ةكرتلا ةمسق ةيفيكوب
 ىل تسلا وا باتكلا يف ةرّدئم ماهس ملل نيذلا ةثرولا م
 لغرممشا دقو<كلذوقو كلذلإو 00 عاجالا

 اانافنئاخلا اَمَولعو«كفئارتلا املك الا
 اابتال ضئازنلا قات اعز تاس 2 معلا فصن
 ىلع هتد عاب معلا فص ةناف ع 0 ع عج

 ضنئارفلا لع ايل دقنلاو وف ذح ىلع اًبيبنت فوذم

 كل ل مسدصم ضارتفالا + 3 1

 تالفو. اياضقلا كش ىرط كر نيينطنملا
 ثيدحلا ةنمو .ضئارفلا ملعب مولعا يا سانلا ضر

 اهب رح ةديدح ضاَرْتلاو ضّرتملاو ليز وضَ 9

 .ودابع ىلع ىلاعت هللا ةبجواامو لوعفم مسا ضوُرتمإَو

 نيالا باَتسح يفآلوا ضرني ددع نيالا َذَعَو
 ناكها ةدايزب اطحا نانا 27

 يو. ناضورفملا اهو . يناثلا ضورنملاب يسورخا ضرُف

 | يااضوزنم ابيصن' كدابح د نذكال ءاشنا 07
 ا

 سة ارماف ٠ 1 8 ها كرا ١
 وا خرفل | نييدنلا ةميظع يأ. ةيخاضرفو ةخاضرف

 فيعضلا رمل * برقعلا

1 . 

 ةرودكملاوا ةنسملا ةريبكلا ةاشلا مضرزلا - مخرف
 ديد ميظع يا ٌيِضْرِف رعب ملا ةآدردلاو نينرنلا
 ءطولا

 رءالا يفو ٠ مدقلو قبس أطورف طرغي لجرلا ط
 لوق ةنم هيلا طّرقو .تاف ىتح ةعيضو هيف رصق طرف

 .تأفو بهذ ”يش نالف نم طّرفو ا

 رافض هل ]وئام اذلو ظرفو : كرشا ؟لوذلا هيك يِلَعَو

 ب ةنمو.انعو لت ةيلعو .ةلسرإو ةمّدق ةلوسر هلإو
 ةلخغل إو . فظي ناو انياع طرفي نا فاخن انّنأ هط ةروس
 تونلا طّرقو :ةبلغ اتالفو .ابعلط اسع ىتح تمثل ام

 ضولا حالصال دولا ىلا ممّدقن ةطاَرَقو طرق مكرفي

 قبسلل لصالا هي ةءوضوم ةداملا هذه ليق .ءالدلإو

 هيفو ءيثلا طرف ع ةنم ةعّرفتم يلاعملا يقابو رادتنلاو

 هيلاو . نيف رّصق ءىثلا يف طّفو .هيفّرْجَعل |مدقو ةعيض
 :هدّدبو ةقّرف ”وثلاو:ةماكقلو ةكرتانالفو.ةلسراًالوسر

 انيزو.و 2و نوتيزل اك ةماعلا دنع راجثالا طْرَق ةنمو |

 ا

 هللإو .دض وجتلا يف اذكو ور
 لكعتسي املقو لبق. ةنع مان نكي ام نالف نع ىلاغتا

 .ةفداضو افلا اًظاَرِقَو ةطرافم ةطر 97 .رعشلا يفالا
 ءاعلط اسع ىتح [يقلي 0 ةلخفل | طرفإو . ةتباس 0

 رمالإو ٠ ضاف ق> و ١ لاس | ىتح لم ضو

 لجرلا طرفإو .قيظيال ام ا

 طارفالا نا طيرذتلاو طارفالا نيب قرفلاو.دحلا زواج
 لاكلاو ةدايزلا بناج نم ٌدحا زواجت يف لمعتسي
 ناتلعللا مانع نما 2و واجع ف'لعتشي ظيرتشلاو أ
 يمول اب باححل إو .رمالاب لجتا ٌنالف اف ظرفإو ريصتنلاو
 هليل هفيس ىلا هلو. مومدق اًدالوا 5 اراأو هب تل

 طرنتو . هجياوح يس اصاخآلوسر لسرا ديزو.رداب
 لجرلاو .اوقباست رونلا طرافتو. ابمدقن .لّيحما سرقلا |

 . دارا نم ةنحبب رلف ةتقو رْخأت هيشلاو. 0
 تقباست وا نيحلا ياطُرَتلا يف ةتباصا مومطلا هنا ةعطرافت

 ثام يا اًدلو رالف طرتفإو لحما هيثلا طرفنإو هيلا
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 ضرف

 رهنلا ةهّوفو سابللا ضاّرفلا * ضرأ ّىنذ رب 3 اقيا

 || سونلا نمو ردصم ضرقلا « ةَضْررف اهدرفم قّرطلاو 5 ١ محرف

 ودابع ىلع ىلاعت هللا ةبجوا امو ضاّررف جرتولا كاف غي ةنمو ٠ تو اًضْرَف ضرفي هل ضّرف
 نم عونو ةسلإو ةءارنلاو ادودحو ملاعم هل نال هب يس عوضوُم ضرقلا ليت ٠ 1 نيف ضرف نمف عرمبلا
 ١ ا هخؤعأ و اونرللاو او تروضرتفي دنحاو رثتلا دنرلاز ٌرحو ديدحلا عطقكر يثأنلاو بلصلا ءيشلا عطقل

 (ةموسرملا باودلاوا) ةموسوملا ةطعلاو بونلاو تيبلا | ضّرفو أهّزح ةبذنع | ضرفو .ةنم عّرفت» ينام يقأب

 كور ربللا وكده وأ عطرف هانت لع ماو انأوأ| رول يو ءاهجو او اهش وداخله ءاككنألا لاق هللا
 لفرع عاق يدلازوكاةوا تنادي تيرادزرلا قر | لفيازد انيك ل ءلعتجا يلا امان وغو ًه ابلة روس وتلا

 رضع لوقو | ُهرّوصتو هلقعب ةظحالو ُهردق اذكٌن الف ضّرفو» هكشألا
 ريشبلا عمل لثم هل تقرا

 انينح ضر ةفكلات بلت ايف هل ممر نإويدلا كي ولإو . ةضيرف هل ةلعجو اذا

 الما ضعتلا تانيزسجلا فو (دئرعلا ضل اب دارا | نعرط 'ةرقبلا تضترفوت# هيه هقزو كفبتإو اًنولغما اتغ

 .هكرات بّدعيو هدحاج رفكيو هيف ةيبشال يطق لبادب | يف تدعطو تربك ةضاَرَفو اضورف ضرنت تضرفو

 دايترا هي هكهتو ةيطساولا هتماتم نم ٌيريرحلا لوقو | ةروس قي ةنمو . ضراف ين اهتس تضرف اهناكّنسلا

 ألو ةظوع داعجسي امتبلط غيل يا َضْرَدلإَو نضرآلا | :ةينفالو ةتشمال يا ركب الو صضراف ال عرقب اهنا عرقا

 نر اهوحنو ةوكرلا ضرفلاب دارملا وا .هل ضوعال | لجرلا ضّرف * اضَرَ راص ةضاَرَف لجرلا ضّرفو
 أ|ىراصتلا ضعب دنع ضرآلاو . ةضورنملا تاتدصلا | يف يرو . اهزّرح ةبذخن إو . ةضيرفلا هلبا هي تراص

 11 ل كا لك نياق لف هيضرق مص رفام | ناهي كيد امان دو اهادلوبل ةزوخ نوملا ةزوس
 || دنحو ةموشل | ةنراوملا دنعوهو ضرَتْلا باتكب فرعي | تضرفإو .اهانيبو اهانلصف وا ,ةديرف دعب 6 اهيف

 لات ربحا ماد ام مودلا رث ضرلإو ةيعاوسلا مورلا اًنالفو :ةضيرنلا اهيف تبجوو باصنلا ت لب ةيشاملا
 مرعاش لاق .قعلبلاو ضرلا ناَمّسرُم دوجا يمصالا | ضرتفإو . ةضبرف هل ةلعج اذك نالعلو . ءاطعا ديم
 اظزعتبهذو ًالوط تبهذ ادق اه عا اذا | لوضرقنا موقلاو : اهحماو اي داع لك ماكحالا لآ

 2١ اتم ردغي ةلث رملا نم ةّضْرْفلا * ٌرحلا ضْرُدلاو | مفضل إو لعاف مسا ضرافلا * ماياطع اوذخا دنجإو

 رجلا مسا ملا تاكد ع

 ةيؤر رعش ف وهو دا ةردك يعل

ْ 

 (اذ نالفلو 0 , كحو اهرذت ةضيرفلا يضاقلإو. ةنيغو

 رغافلا لاق . ضف ج تضراف
 ريا اهنارد

 ُضَرُف لاجر اهيف لفاحم
 نيا: 4 قفمارعل ابا ثيرانلإول/مئاففلا اقضي: نهرا
 هلع نب دشرملا نب 0 نرمانلا
 ناو د ةلو ةافولاورادلاو دلوملا ٍيرصملا لالا يو حلا
 :ضراَوف 2 كناؤم ةضرافلا *4ب هل روزعم

 يغادصا كك

 . حض ضاّرملاو ماظعلا حاعص 'ارتبلا نم ضراَلاو

١653 

 1 11 كرما نار ا وماي و قدسلا اهسطهضتو | | ةيللو ةاطو ةقشقش لاقي ءيش لك نمو لاجرلا نم

 ووخنو طئاحلا نمو .رتولل اهزح عضوم سوقلا نمو

 ج بابلا ٌنارجنو اهم سقنلا عضوم ةأودلا نمو ةجْرفلا

 * ضنئئارفل اب فراع يا يخرق لجر * ضارفو ضر
 1 قضاه كبنإ#ا حمئازكلابا فراعلا عيرقلا
 ضرُق ام ةضيرتلا *عساولا ضاّيرنلا * ةقوُق ضورغم
 . ةضوراملا ةصحإو ةمرطإو ةقدصلا نم ةمئاسلا يف

 نيب اهيف عيجو ةيراهغسلا ةتمافم نم ّيديرحلا لوقو

 ةلفانل ابو زبنخلا ةضّرفلاب نع ليق ةلفانلاو ةضيرنلا | ٠



 صضرف

 رجلا نم راغصلا قدلإو .اًشْرقو ةلويح ماعنالا نمو

 يتاإو خغلإو رقبلإو هل دحاو ال كلذ لكربطإو
 ىهو ريغبلا لجر يف لياق عاستاو جيذلل الإ حصتال

 شرفي ام ةماعلا ديدو .ةءلاةشّرتلا #بذكلاو

 ةّشئرفلاو  اضيا ةّدخلإو فاحللا تاوانت اهّبرو هيلع مانيف
 1 ةشرلإو ٠ ةّئيطا يا ةشرِنلا نسح وهو . عونلا|
 ىلع جج ردح درعش مو ةرغو خوجا هج فّظني

 . شربل اب ضعبلا دنع فّرعإو بشخ نم ةعلص
 | اهجاتن دعب سرنلا شيِرَتْلا * جنرفالا مالكن م اهالكو

 تعضو يتأ إو اهيلع لمحل ا تاقواريخ وهو لايلعبس

 شئارف ج شيرتلاو ضراعلا مكل ثب دحلا ةنءو. اًيدح
 شّرْألا * لجرلا اهشرتفا يتلا ةيراجمما ضيا شيرت
 أ لحرلا ىلع نوكت ةنم رغصا ةشررملاو ةنوككاشل اهل اك”نيش

 | جودتي هيأ را 1 قهفر شرافم ج

 اذا عرزلاو لعاف مما شالو 5 10 3 ١

 أيا شّرفم ليج لوعنم م ١ ش . طسبنأ

 مثمالو مظعلا عدصت يشل ةشر 0 هل مانسال
 'و قشرؤو ةخشرف لجرلا ترف

 تحنرنت * هيلجر نوب هن وا ضرالاب هيذخن قصلاف
 ةعساولا ةضيرعلا ضرالا حاَشْرِفلا +بلحلل تحتل ةقانلا
 ةقانلا اذكو ةريبكلا ةبحسل ا ةآراإو نيسلاب حاسرنلاك
 حشرفلا * ديف رطمال باسو رفاوحلا نم طسبنملاو

 ا ا لعق 5

 فيرحت وه وا ِهياجر نيب © ةخشرف لجرلا شرف

 دايزوبا لاق .نوكسلا ْخشْرَتلا * ةلمبملا هاحماب شرف
 فتراكسانلا رطم اذإو دْريْلا دتشا رطملا سيئحا اذا

 ةعَسلا ةَخشرَملا * ثروكس يل. شرق درب
 دراج ندب دعا ل ر 5 

 : ُةَقِسو ةقرخو ةعطق و ةصّرفي <«يثلا صّرف

 فرطب ةشقن لعنلا لفساص رف *ةةصررف باصا انالفوأ

 يف اهنال ةبقرلا بصع دارا ةلاك لبق

 . ةيوان ةضراتت ءيشلا ةحاّنالف َضَرانِ

 هرب موقلا صرافتو ةدكما اًنالف ةصرفلا تدصرفأو

 صرف

 نازل «اهرهخأ ةصرالا 1 0310 يراك
 نصار .هيظالمو .3ل] ظلعلإ», ديدغلا
 ةقان ةاصرقلا * لثألا وتو ردع صولا < تبون

 جيرلا ةصْرَتلِإ * تبرش ضوحلا الخ اذاف ةيحان مونل

 ةتاف نا نالف لاقي ةنمو . بدلا اهنم نوكي يلا
 جست ةنطق وا ةقرخ ةصرفلإو . ةّصْرقلا ةتذخا ةصّرفلا|

 يل تلا: صارخ حج ضنا مدر نم رمل اع

 تاج لاقب . مونلا صرافت نم مسأ فو برِشلاو
 .هيف يبست يذلا كلبقوو كتبون يارببلا نم كتتصرف

 يا .ةصرفلا نالف زهتنإو ٠ ةزه يا ةصرف نالف دجوو

 سرادملا باكا دنع ةصئرتلا ةنمو.اهب زافو اههنلغا | ٠

 ج ملاغشا نم هيف نوغّرفتي نيذلا تقولل ميغ
 .ةئونلإو كندر كص رافي نم صيرتلا يصرف

 ةدحاولا ىّمُملا جادوا اًضياصيرَقلاو .يصيرق وه لوقلا

 ىرابتنا هركال ناعم يدحلا فو. لةةموهو ةضيرفأ

 .اهبرضي تكرم م ىلع امئاق هتبقر صيرف ارا لجرلا

 كيسا

 يق روثت يلا

 بج نيب ةمحلل او صيرلا ةدحإو صيرتْلا<بضغلا
 دعرُب لازتال يتلا فنكلإو
 د كو يمسلا تيفي جول رخل لاق
 صيف ج عزف يا ةتصيرف تدعنرا لاقي .عزالا دنع

 فرطب لعنلا لفسا شيتنت صيِرْفَبلا * صئارفو

 متي ديدنلا صارو ضولاب ىصرامت حما
 ىثعالا لاق . ةضنلا وا ديدحلا

 مربعإو كضارعا نع عفدأو
 ابدلم ّيحانخلا صارفيل انأسل

 : صيراًتمو صراقم ج

 مج ديصْرإلاو دصرإلاو داصرإلا -
 را غبص اًضيا داّصْرِفلإو . بمعلا محو بيرزلا
 رذعي ن؛ دوسالا لوق ةنمو . هرمحا وا ةليح و أ تونلاو

 ٠ يمصالا ؟نعرتنانلا نم

 مالك يف داصرفلاب تارثلف ذاصررفلا) نب ةلمانا عانت |

 ىسي دقرجثلا نال تودلا لمحي يذلا رجثلا هآهتنلا
0 



 ةسيرفو عبرا ثنؤم ط رآلا 7 2 2197|

 تاج انإو.ةلوعفم ىنعب ةليعق اه 00 ا ١ دسالا

 .جةّيسرلاو ةليكألاو ةيطتل اك هيلع مسالا ةيلل لا

 |لوعنم مسا سورفملاو . دسالا سرتنملا * سئئار

 ةروكذملا جيرلل ةسرتلاب ا

 : جار
 تفخرنت# عسنا *يشلإو .رسكلا ةخسرف دّربلا صرف

 .ةتروس تركنا دديلاو. تايكتا كنعلرفإو حلا ا

 | ةعاسلاو نوكسلا حْرَتلا * جرش ن زالف نع هاو

 ادا مام لاقل ةثالث قيرطلا حرق ةنمو ٠ ل اأو

 ضيا سرَتلاو . فالآ ةرشع وأ عارذ فلازشع انثا|

 .و| رم ليوطلاو ده ةلاكويف جدال *يشو هيل
 مالا هيشلاو ةكرحإو نوكسلا نيب ةنيفلاو نامزلا|

 رمحأ درجا ةنم ببرض وأ خوخملا ىسررفلا - قتسرف
 هاون نع قلفني اموا

 ىتعمو ةنز قيمرفلاك كِسْرِفلا - كرف

 رويس رغلا + دسالانيساَوُقلا ب ىف
 ريعبلل نسرِلا 7 معطلا ةّر ةارم ةشيشح وهو يلبحلا ا

 انوا يرانا تبا لاقو.بانلل رفاحلاك |
 الا نسّرنلا ل عرابلا يف لاقو. ةقوم ة ةرقبلاو ا

 * نسارف حج ةدئاز نونلإو ناسنالل مَدَقل اكد يثوربعبلل

 ةبكر نك يا مجولا نم ةشرفم لجر

 .ةطسب شارو اشرف ةشرفيو ةشرفي ءيشلا شّرف

 لاما هدو دلك هل ةطبو ان ةعسوأ ادا اًنالفو

 بّرضي .هل تشرف ىوربو يرما ةلخد ةتشرف نيدلوملا
 نالف شّرفو .هتةيتحو رمالا نطاب نع فنكلا يف
 شرف * ُهّْنب رمالاو.هل ةطسب اطاسب انالفو.بذك

 حرزلاو ٠ امهيطسبو هيثل ل كات فردزارئاطلا

 انالفو. اهليل رادلاو. ترشتنإو ةقاروا تدم طسبنا ٠

 | ج ةعسإولا ةضيرعلا ضرالا حاسْرإلا - جرف

 | ثاوكلا

 لاف شاّرتلا * فحتلا غلبت ةقيقر ماظع فو غامدلا | ن

 شرف

 . علقا ةنعو ٠ . ةشارف رثك < ناكللا شرفأو .ةلفطب اطاسب

 1# انالف شرفإو .ةلتق ىتح ةنع شرفا اف ةبرض لاقي

 . لبالا ناشرف هاطعا اًديزو.ةبانغإو ديف لوفلا

 ةاشلإو هل ةطب اًظاسب اًتالفو .ةفهرإو ةنقر فيسلإو
 دكر ةاضل لجرلا و : اه ذيل صرالا ىلع اهافلا حيذلل

 | شرتفإو .ءيثلا ىلع يوحانجي فرفررئاطلا شرفتو .اهأيأ
 هل شارف اك ضرالا ىلع امطسب هيعارذو .ُةّنطو <يثلا

 || ويف ةعيقولاب هحابتسا ةضرعو . ةعرصو ةبلغ اًنالفو

 ك ةناسل ٌنالفو . ٌءانق نالف رثإو . طسبنا هيشلاوا ٠

 أ| ءاهجكزت ةارما ثالفو .ةبصنغا لاملاو.ةلش فيك
 | ليقو .رسكريغ نم ةشارف تباصا غامدلا ةيشلإو

 ْ ةشارفلا عمج شاَرَقلا * مشه ريغ نم رظعلا تعدص

 ٌليِبنلا نمو ضرالا لع نيطلا نم هلا دعب سبب امو
 ْ ناسللا تحت نارضخا ناقرعو هلع ىت 7 يذلا ب كلا

 شارفو ٠ ماجللا يف ناراذعلا يطرب ايدي داو

 هلا هريدي كذلا بالودلا ةناوكا١ دنع نوحاطلا

 لوعفم ىنعمب ل اعف شرفي ام شاّرِفلاو . ىرلا وهرب ديف

 عقومو رئاطلا ٌنْشعو نشر 1 يو ْ

 | نر« دحاو لك ناف . جوزلاو منل منل ا يف ناسللا

 اهتم دحاو لك ىسي اكرخآلل اًثاَرف رى نيجوزلا

 ةعقاولا ةروس يف ةنمو لق .اضيا شرف ل ساب

 ةآرملا نوكوه شاّرِإلا تافيرعتلا يفو .رث ءوفرم شوشو

 ىذ ناوبح ارا« دحإو صقشل ةدالولل ةنيعتم

 شارف ج قرتجيف 8 ىلع تفاهتيو ريطي نيحانجا

 0 خف نك ناكمو دارجلا ةاغوغ ضيا شاَرقلاَو

 مظع لكاشيا ةشارتلاو . كلذكريصت اهنال آَشاَرَق

 لفنلا نيمو فينخلا لجرلإو ليلقلا ةاكإو قيقر
 شارف ةلحإوو شرفاف لفقا لافي . ديف بشني ام

 || تييلا عاتم نم شوُرْتلإِو ردصم شررقلا ** دغلابهلل
 عضوملاو مسالا ةةضنلاو شف اذا عررلاورددصملابةيمت
 ماعنالا ةروس يف ةنمو . لبالا راغصو تابغلا هيف رثكي



 سرفو. نيرا دراخكاو ١ يالا لكأ 1 ع ماد ضيا

 | بركرب قدح ةيسورفو ةسورذو ١ ةسارق ة سرذي لجرلا

 | ةيكزاو اًسراف ةلعج ةسرف *كلذ م>او اهرماف لل كا

 بارت وهو سّرألا هيلع عضو جتا | رفع .ليخنا

 سرثإو: ةماعلا مالك م اهو ةمصسالا هب نوفي ضيبأ

 ذخاف لنغ يارلاو . ب 000 رو هذخا ل ام هي ةيقب نع

 ةييرتني ةاكرت ناخد سالا رالف كونت نا

 َريخلا نالف يفو .رظنو. تبنت اويفإ نثكثو اوها قينبو
 انتين ةنمو.ةساّرفلا مسالاو .بئاصلا نظل اب ُةِفّرعت

 "تالف سّرنتو ٠ هللا روعب رظني ةناف'نماوملا ةسارف اوقتاأ
 اهداطصا ةةسيرف دسالا سرتفإو سرا ةناسانلاىَرأ
 بئذلا لكآ لاني ليمث نب رضنلا لاق اهنع قدوأ

 بكارو عاف مبا شرافلا ليديا اال ةاشلا
 نيالواريات بابا ادرس احل ل

 ىلع سرافو لغب ىلع ُسراف انب ره لافي ٠ اراخ وا

 دتسوإلا] نس ةيادلا ٍلغ سراف بيذهنلا يف لاقو» راح ا

 رعاشلا لاق ْ
 1 يدتع ليغ را اف

 ٍلغبلا سراف وأ نوذربلا سراف ىلع

 لسراغ راع |: قلعبلا اكجاشل ليلا م

 ,ناش اذهو سراوفو ناسرف ذ جراحو لاب لوقا نك

 برعم مثدالب وانسّرفلا ُسرافو . د.سالا أضيا 0
 + ةساَرألا نموه رظنلا ٌسرافلٍخرو.ةيسرافلاب سرايإا

 ةيدرافلا فيتا كاد نتا ل
 نيبلو طومان ع نسارتلا رج ىلا تحال
 ةيكو قدزرتلا ةيك رسكلاب نسارؤ وبإو .زيرهشلاب||

 قدما :اَرَْلا +نسرافوبا دسالل لون ةماعلإو . دلمالا

 يو سترفت نم مسأ ةساّرفلإو ١ اهرمأو ليا كركر ا

 مْلعو .. ةيفخلا رومالا ىلع ةرهاظلا رومال اب لال د تسالا

 يفرظنلاب ةيفخا رومالا اهب فرعي ناناوتب زإع ةسارؤلا

 ةرداظلا روءالاو تامالعلا ةعوضومو ةرهاظلار ومالا

 ا ل 3 اقو :٠

 | الغب وا ناكايرق رفاحما لع بكارلا سرافل انلا تيكا

 ييطلا ملعلا عورف ف دو دعم وهو ناسنالا ندب ف

 ةنياعمو نيتيلا ةةشاكم يف ةقيقحلا لها ديع ةساّرفلإو

 يسارا عئابو دسالاو ةغل اجل ل اعِف ساَرَتْلا #بميغلا

 ن.٠ ةعاجح نونِسونلا * ٌنتْشِخ نطنلا نم عج ىو | كن

 ةنايدلا رئاععو تاديلةل هك لا وديدش ىويبلا

 منال: كل ذب بش. يني نو مهم حاولا (هابوقطو |
 .مهنم لضفا ما نيعدم دوبيلا قاب ىرع اولصتا| |

 * ْرَرَق اعانعمو ةيناريعل اب سرق نم مهما قاقتثإو

 نبحلا وا قوربلا وا صاقصنلا وهوا تبن سيرغلا

 رثكأ *يلها اويجنسررتلإو ٠ شسانلا قم ليج سرُتلاَو
 رزريغو ليحمل ةتادناب نيتنا اذاف بوكرلل هل اعتسا |
 شيكا مساةماعلا ذنع هيلع باغي ل اهعالا رف
 ١ ١ ناصح هل لانيو رَحَدلا ىلع عقي سّرّتلاو

 فو سرفلا وه لاةيف .اضيا روج اط لاةيو ىثنالا
 لع ةسيرها ىتالاو نسَرذ ركَدلا ريغصتو نشزفلا

 ىلع فثثالا اونب اهترو ّيرابنالا نبا لاقو .سايفلا
 :ترغلا نع نقر توك, هع ل لهو ككدلا |

 هنأ دمحم نعو ."يبرعلا ريو يبرعلا ىلع سرفلا عفيو
 سرغي ةنال اسرق سرفلا يس ليق .ريغال يرعلل مسا

 نم كلذب ٍُس ليقو اهتّرفبو وو دعب اهأ دي يا ضرالا
 مرا تحجي دهرا وسطية قل هيك يذلا ليولفلا |

 ةثالث ليقف ايظنل لعو ليخ ليقف اهظفل رغ لع
 كغبج هيو ب تانإلل, يافا |تالثوروكذلل نسا

 اذيركميب .تذ سول ةعلبرو: اي ىلع ,ةرثك عج

 .لينل اب هبشأ كاس رجلا سرفو ٠ . ءاحلا باب ؛ نم ءاروحلا

 ىلا ناقبتسي نييثال برضي لكُم ناهز ْيَسَرَتَك اهو
 ةياهتلا نال كدتبالا يق هيبشتلا قي تاب نايوتسيف ةياغ

 بدلا يرو ةّوللا ةسْرَتْلا + ةلاحمال قباسلا نع لت

 ىلع نسرتلا ىثتا ةّسّرقلاو .ةفدت يارهظلا سرفت اهنأل

 لغاف ىنعمب لوعق سورتلا * ٌيمرافلا يسرا +ّرم ام
 ئسرفلا * ةَسارتلا ةيسورنلاو 97 # دسالاو

 | لبحلا فرط يف بشتخ نم ةفلحو ىسرق جليتنلا

١1 



 غرب

 13 00 نا لاقي 0 هراختو م ةئانيب] يت نأ

 هيف يو رانا كلا ردطتلا # ةزاَرف

 كيلا قوم عاف كل دلو كنّوااو ركذملا

 نوكي دقو. اهّرف شير ىلع درا الفا شير نق ناذ
 اب وقل وعد: تاو كا كدي 1

 هَ ردا طبخ نويت يذلا مههجوو مرابخ نِم يأ

 رازنلا 4 همز خم ياى ىّرف ةبيتك ** 2“ ار ملأ ءاقينلا نب

 ةيقشمدلا وتماقم نه ّيربرءا لوق يفراَرلإو . نافل 5

 ةثال وجبس قوؤارلا وه ساونلا تالصنا اثم 3
 رعاشلا وه, ليقو٠ ٠ عضو؟ عسي لوا ترالبل اره عير

 هب برضف فاحز لا نم را نع تلعن
 هوو ةتدش ٌَرَحا ةرقو .ةدشلإو طالذخالا ةرفلا * لخملا
 |نورتني يذلا مجرد مرايخ نم يا مونلا هر رهو

 يس لكوي ريغص رئاط ْيَِرَدلا * ٌرافلا ةَرَرفلا + ةنع
 رفا ةدؤرلاو رووا 3 راظ اذا ؛.-اند توص نم 4ب

 اكونت ٌرافلا
 عنل ا دلو ضي

 دلك وأ ةيشحولا ةرتلإو ةزعاملاو قبعنلا| دلو رئرقلا

 ريرفلاو . دان وهو ”مفل اب ٌراَرَذ ج نالمحلإو نافرتملا
 هيلا سرفلا ةفرعم نم ةسجلا عضومو ملا اًضإإا

 ةتدش ةترفاو ندا ةرفاو ٠ ةّدغلاو ا ةرفألاو ا

 ارذلا عضوم ضيا راو .نآردصم راو رتل ٠هلوأو

 نم ياو مثلا نيارثدملا رؤس يف نمو
 ةروسلا هي يرق .راّرنلا ديجلا وا. هيلع سارفلل صيأ

 ماا ةلالا ظفلب عضوملا نع ريع» راما نيا ةروكذالا ا

 رابخالا زويظت يتلا تامل
 || *ةزامو هاو ةازعا 1 هزركي ا

 ةزراف انم ةكبرشر زرافو .4ب يلع عطق هريس ارب يلع زّرذ زرد

 . ةزرذ ىنعمب ورع فيد7 يثلازرنإو: ا ةلصاف

 زرتفإو . فرق يل 1 ةكمأ دئاصلاديصلازرغإو

 ناسلو . لعاف مسا زرانلا * ةعطق وتب لها نود ةرما|
 دوسلا 3 اًضيازرانلاو . لصاف نإ نيب ب يأ زراف مالك

 هرارخ ١

 | 3 ولا ةرقملاو ةزعاملاو ةجع

 | «روونلا ءاسنلا نم رورلاو :ُنالنحإو نافرلا يف وأ

 هابل اهنومسي ةنيدللا لعإو .فاقل اب موزرقلا وا رار

 | يذلا ليما

 سرف

 ا زرانلا تيرم ةزرانفلا «ريخلا جي نانعوت لمتلا نما
 ” مقتبل + دب كراس فدل ر يف ذخأت ةقيرطو

 *ةكألا يفقيرطلازْريإلاو ٠ ضرالا نم نمط امو

 ل د "يملا يازلا ديدشتو نيتمضإ وره

 |ةونلا هز رفا ٠ لزع امم ةعطقلا ةّررِنلا *نانلا عسا

 | || طئاحلا نم بِلا + ةيَححآلا يف قيرطلاو ةصرفلاو

 اوغنم مسا زوم .زبرافا ج برعم ينراف . ةننطأ|

 ْ طئاعت ازيرفا نموه ليق فيراطت ةلزورفم بوثو ا

 ' | راونبلا غش طفي فينرلا ىَدْرَرَألا ث قدؤزف

 ||| بلاغ نيرايف بلو , ةق دزرف ةدحارلا زبخلا تاتفو

 ا مج ناكألال ياكل هل ارعشلا ريداشم نم ةعصعصنب
 |||«نيعل ا نم ةعطنلا ةقدزرنلاوا سارف ابا كلا

 َ ةنال قدو زرف نم توم ”يبرع وا هدرز ةقيسراف

 ج دزيَرفو قير ةريغصت ةعطق ةئمزرفأ 2

 أ دزاَرَف سايقلاو قزارف

 ُ * اًمطف يا عزارف ساص لكلا ٌعزرفت - عزرف
 ْ ةعطنلاو عزرفلا ةدحاو ةعزرفلا *نطتلا | عْوْرفلا

 عزارف ذ جالكلا نم

 | ضارفملإو ديفلا لزْرفلا * ةليق ةلزرف ةلزرف
 يضل ل اجرلا نم للا ديدحلا دادحلا هب عطقيإة

 ريدر

 دل َذحا اهيلعوذ# ةرودم ةبشخ مولا - مزرف

 رمل وأ طْرمملا هل لاقي بايثلا نم عون موزرفلاو

 َنزرفت * ماع .ويف رظنلا تح 3 ف ٌقزرف
 ةكلملا و نازْرِلا نم ةقتشم يو اًنازرف راص قدييلا
 *نيزارق ج ةيسرافل اب َنيِزرَف برعم . خرطشلا ةبعليف

 نجر ف يف رزكذ نزلا

 لصاو .اهننعّقداَسْرَباهسر ذي ةّتسيرف دسالا سّرف

 || .اسرف لقت لكربص ىتح ليعتسإو راكم
 لبق ةبقرلا ظعر كودو جذلا يي سلا نءىمن دقو

 كرذإو رظنلا تبث ةلاّرق نوعل اب كرالف نسرفو تربت نأ |

 1 رو ٠ ةفّرف هيشلاو. نطابلا

 ءاذعا سوا

 | طوني لعازلاب سس



 درف

 ةلاصإو هتطنم ةلازجو هتوقو مالكلا ةحاصف ٍظع لع

 ثذرلاو .ةزحلا صحصح ولوق نم صصصخ ويرحأ
 . دئارف ج مان ىلا ثفرلا مايصلا ةليل كل ّلحا هلوقأ

 ةينثنلا فالخ ةامغل ١ دنع دارفإلا * دئارنل اب ىلا لاقي

 جتا نم لكب دارفالا يف ةكهننلا ةلمعتسيو . عيجاو

 0 فالخ وهو امنيب عيجما مدع يا ةريعلاو
 ١ | مسا دّرنملاو .عرملا يف درفنت ينل قودلا نرم داَرثملاو

 قلطا اهبرو عومجلاو ىثثملا فالخ ةاحنلا دعو : لوعنم
 اهب هبشملاو فاضملاو. كعلا يف اك بكرملا لباقي ام ىلع

 ادتبملا باب يف !كةلمجإو . سدهلل ةيفانلا ال باب يف اك

 يذلا عوضوملا ظنللاوه درنملا نوُيفطنملال اقو .ربخلاوأ
 درنملا قآطيو . انعم ءزج ىلع ةلالدلا ةنم مزج دّصقي الأ

 ةثلثل اك ةدحإو ةتبترم تناكأم ىلع تييباسحلا دنع

 نانثا ةتبترم تناكآم وهو بٌكرملا لباقيو اهوحنو ةرشعلاو
 تناكاموهو رسكلا نم مسق ىلعو رشع ةسينك اًدءاصفأ

 كاكا ِسركملا ةلباتيو تضنلاك ا ادحاواةتروُظ

 .لوعفم مسا دّرماو عابرا ةثالثكدحإو نمرثكا ةتروص
 لعاف مسا درو .ديرفلاب لص يأ دزني

 .يبنلاو رمالا ةاعارل الخو سانلا لزتعإو هن هلت نمو

 مو نودّرفملا 08 قبسو نيدّرفملل ىنوط كيد ةنمو

 | تكله نيذلا رم ملا اضيا موشىلاعت للا 2

 | هزم كو هلل ١ نوركذي م ١ اىقبو مغارقا يا ماد

 لها دنعو٠ .لعاف مسأ درغنألاو

 امَلَع ناك اوس دحإو ىنعملا عوضوملا مسالاوه ةيرعلا ْ
 يذلا صخثل | ءاهقنلا دنعو :كزتشلا ةلباقيو٠ ”ةريغ وأ

 ةءاج ريغب ةولصلا ّلصي
 عانلا غل | خدرنملا - خدرف

 +*4ل ريظن ال يذلا فويسلا نم ددُرتلا - ددرف ْ

 0 نضرالا هب ببرضو *عءرخاتالف سدرك
 | * ماظعلا رز يا ثمداَرف لجر * اًزنثكم اهاشحأ|

 0 وريعب ريغ هعمل يا

 را

 يف نوكييلرتلا شو درفلا + ةعشلاو رد ا

 ةقاقتشإو ةيبرعكنوبورك ذي ةنجلا يف ةقيدحو موركلا هيفأ

 َسوَدْرِذَو» سيدارف جلف ةيمور وا ةسدرفلا نم

 13 2 دنع اهيف مد هللا عضو يلا ١ نجا مسا ميعتلا |

 يوي رذإلا *نّلع ةنج شو ٠ ناقد اجو

 فيرحت وه وأ ضرالاب طيحلا عباسلا رجب | مس

 سدرفم كو : عسأو يأ سدرفم ردد هساثأا
 رعم يأ

 اوص ليقو٠ لبا ةيواز ةءودرْتلا - عدرف

 كافل اب ةعودرتلا

 نءو .غار اًرفمو ارثمو اراَرفو ارق يب لجرلا رف
 .فاطعنالل نال ولا عسوا ار 3 سرافلاو ٠ .برغ وودع

 نرع فشكو اهاف مف هللا ةتّلقم ار
 0-0 تكد ” ىلإو مال امرظنيا اهم اذا 6

 ْعِجَر لوهجلا ىلع اَءَّذِج ٌرمالا ٌرْفو .ةنع ثحيرمالا

 || قابو فشكلل ةءوضوم ةداملا هذه ليق . هئدبل اًدوع

 مدمر

 اًرقو ارق ةبانلاو

 تّرفإو . ني ةلعج اًرارفا رفا * ةنم عرفتم يناعملا
 . اهرنغ علطو اعضاور ت تالق ةانغالل لبالاو لين دل

 يي .ةنم لفي أم هب لعف انالف رفإ ركاد|
 : ١ك ة

 00 رت ع كلاي وب ةقشيلا

 اك كعضو مست ارارتفا والا راو وا اقلف

 درب نعو بطر ولأول نع ٌرئفي

 مسبح نعو رعلط نعو حاقا نعو

 دلوو ردصم راّرألا * ةقشنتسا «يثلاو.ًالآلت قربلاو

 .ٌنالتحلإو نافرخملا يف وا ةيشحولا ةرقبلإو ةزعاملاوةجتنل
 اذا ةنا كلذو اراَرْلا َلِجتسا راَرثلا وزن لخلا د

 5 0 5 تالا د <١

 5 1 0 0 0 ةنمو .ردصم 22370

 نع ينغل ”هرظنمو هنطاب ىلع 1100 1

 هال ١

 مارف .٠



 درف درف

 او ىلإ. نم دحاولا بناجلا ضيا دّرلاو . ىركسو | دورطملا فيعضلا ليلذلا لجرلا اضيا خّرقلاو خورفلا

 ْ دزتلاو ٠ قراطت ١ أو فّصِخت م يتااطتيلا (للعللا |: رشا خرفو . غامدلا مّدقمو قاقشنالل يملا عرزلاو

 :انرانم يأ دّرَف اليشو . بكوك عاجنلا دْرؤو اضيا| نم اهطسو يف ام اهخرف موق لاقو اهنم نصغلا

 درَف ثفيسو .ءارلا باب يفر كذو دْرألا بجر ةنمو ةّياهابلا صصفملا تخا لوقو . ناصغالا
 || ءايكحلا ددعو .ببرغلا نيثدحلا دنع درو .ةلريظن الإ و باشعم حلاكِب_ خارفلا تبن هبابب نوتبني ىماتيلا وبأو

 || تافبرعتلا يفو .صخختل ا ديقب دينملا عونلا وه نيبلكتملاو | خارفلا لق الكلإو عرزلا خارف خارفل اب تنع ليق

 | ةننملاب زرنلاو < هريغ نوذ انحاو ايش لواختي ام درغلا . خارف ج حْرتلا ىنا ةَحْرَتلا * بشعلا يف نوكي د 5

 دْرتلاو .اهنيعب ال ةدحو عم ةيهاملاوه ةيبرعلا لها دنع |.خْرألاريغصت خيرَألا *ضيرعلا نانسلا ضيا ةَحْرتلإ
 نم ةعطق ةماعلا دنعو. ةحاور. نإ: ل 1 كح اها |ةنونركيو# :وظعي |وز :اك اذا ذا وموق عرف نالف نولوةي ةنمو

 ورق ج ةقطنملا ةيس لت لا خيبلا خرافلإو ٠ خْرَتلا ثاذ خيفملا + + ميظعت ريغصتوهف
 علطت ينل موهغل ا دارفاو:منرابك س انلا دار أو :ةدورفو | خرفم ةدرنم رتل مضاوم

 ةتيفلو ٠ ةانق تنل ةغيصل نءدرفلاو : لا قافآ يي ادورف درغي دّرفو دّرفي درفو درغي ءيشل اب دّرف

 دحاولا درتلاو ٍيردلإو . دحا انعم نكي ل يا ِنيَدَرَف | نعو . هدحو ةلمعو وب دّرفت رالاب نالفو .اًدرف 54
 ا[ للا لا نا

 درك درفو در :يثو» ىنحملا اذه يف در زوم هالو لع عم انيزف لجرلا دّوف + ين و لزنعا ء نك

 [رظنال يا. ايدو در تفس درس تا در نالف درذإو٠ يملاو رع - الخو 5

 ١ دما دحاو ديب ادحاو يل ا انا بي ةلأ ٍتثدرفأو . 01100 هبلاو ٠ ةلزع يشلاو ٠ 4 در

 ُنادرف ”يثو٠ دحاولا ْن ايبا ماحالا تاّدْرفلا |

 ج دْرتلا ثنّوم ةدْرتلا * ىَدْرَف ىثنالإو دّرفتم يا .ادحإو آلا عضتال اهنالوب فصوتال اهناف . ةقانلا ال
 || تاناوي 4 رئاس انكفا درفم يف ادحاو تءصو ةآرال

 00 دارفإو دَّرَقو تادْرَف ريظنال اًدْرَق هيف ناك درغتسإو هب درغنأو رمال اب ا

 ردي اهنعةضار اجلا دنع ةعاضبلا نمو. 4 0 ةدصتو 4 درفنا انالف د هرفتسإو ب الخو ةدحوف لاو هل

 |[ ١س ارلاولع دخون ةبيرض نيدأ وملا دنع ةدرنلإو دوف ج هجرخأ ءيثلا درفتسأو؛ ةدلوم هذهوا“ ةلحو درفت ع اك هو

 عناب دا لا * ةدحو بهذي نم غن همغب ةَدّرْنلِإَو ,دراف يش لاقي. لعاف مسا درافلا + وباحح 050
 4| رموجقل | دورفو مردصُم دورغلا + ابعناصو دئ دئارفلا | يأ. دراف ة ةيبظو٠ ةيخأ تم ىأ 0 ا يا

 ٠ د رفتملا هآيشالا نمدوُرَتلاو .ةآمسلا قاف ةيعلطت | «ةضيلرو 2000 نم درافلاو. عيطتلا نع ةدرغنم

 دحاولا ديرقلا * ةاعرللا ىف فرفعت يا د دور ةقانو جرا يف درفنت ةدراف ةقانو. درافلا كنّوم ةدرافلا

 دئارف ج بهذلاو ٌلإللا لصني رْدّشلإو دّرذحلاو |* لوح اههشنال تأ ١ لبالا تر دراونلاو . درا
 لاحم وريغل لصفو مظن اذ تك فدلل د ةيقلنبلا ةرقرضاو اهمدعب دارو ٌداَرْفَو فرصلاب اًداَرِفو اكل 58

 يل تا تسلا تال اهلا رخك نيب تعقوف تدرفنا يتلا

 ||. هذه نيبو بجتل ا نيب يتلا ت تسلا نيبو تنعلا يأ د و ناَدرَفو ديرو د درقو در دحاولاو

 || ديرآلا ثنّوم ةدبرتلا * هل ريظنال يا َديِرَق ةفيسو | نمو دار ذج دحتلاو جوزلا فصن دْرَدلا * ىنعملا اذه
 ةديرنلاو ار كال لالو ةيسننلا ةرهوجاو أ ةلكلبقو» سايق روغلع ىَداَر ةو دارفا ج هل ريظن ال

 لدن دتعلا نم ةديرفلا ةلزتم لزتن ةظنل هاغلبلا دنعأ عا ناركس 3 ِ ىَركَس لثم ىدْرَقو نادر عج

 - 0-2 - 2ع 31

 دحإو دعب ادهاو يا ىدرذوىداّرفو ندعلاو ةيفصولل
08 

 هر ١



 انور ابنا تن ةباصالا نمو اههقوتش نيزناردلاو هابنلا

 نحن اكن مو حرار تاذ ةجاجدلا جرأملاو٠ جرت |

 ١ ينل هين ريض يف راتب جم يرلا
 نم ىّردب الو ىَرفلا نم ةديعب ةالف يف دّجوي لينفلاو
 ةلوتيال قدي دل[ ةس# تعال الو و ا ىذلإو هلق
 . | هنال لاملا تيب ىلع ناكىج اذا يام مالسإلا يف
 . وطبا نع ةقفرم ناب نمو طشملا جررملاو :هل ةلفاعال
 و رثملاو .ةداحلا 2< سايل يف ة ةج رغحلا 7 ةيوازلاو

 0 يأ. جورفم بابو . لوعنم مسا

 'طضا» ةيمراف كاراكربلاناجنبلا ان

 ريتال يراَجرفلا
 يال 5201

 | يل نوفل 01 را
00 
 تري

 ب هاسويم 00 ع ةبانلا م

 نيجرب برعم 7 ني انو امهونو
 ضيا نيزرالا لاةيو» ةيسرافلاب

 اذا حرف 5م .- احرق حرفي ءيشلاب لجرلا حرف

 كفو ةحرف يبو. ُناَحْرفَو ”حرافو حورامو حورفو

 .هرس هحرفاو هحّرف رطب اضيا حرقو . "هاكر

 دشنإو وريع وبا هلاق .ةغو ةلفثا اتالف نبدلا حرفإو

 ةناما يداوت جربت مل تنا اذا

 هينا دولا كنحرفا ىرخا لمحتو
 ج لعاف مسأ حر راغا

 رورسلا ىنعم 6 صم حرفلاو: 2 عار

 ليعتسيو حابصملا يف لاةو.رر س يف روردلا عجار

 |١ هيلعو كطيلاورشالا اسدحا .يتواعم اف( تقلل |
 ينانلإو ٠ . نيحرتلا هال هللا نا"نطضتلا زر

 معدل اب ربزح لك نينمألملا ةروس يف 0
. 4 
 5 رك

- 
1 

 نا| قتالاو حرافلا حرقلا * نو>راف

 اكجع --

12 

 7 يع حرف كان هلضن نم هللا مانا اج

 د ام لوعتم مس

 داو . ةتريثكلاو حرا ريثكلا حاَرتملا « حرف

 العا ند اضع نفي متل ا ريفا ح جرف
 ٠ مو

 رورملإو رورسملا جور . هلوانتم ُِق 6 رمل ثادحا

 أما يفو ةظفللا هذه يف الا خورف عمس لو مضعب لاقو | نيحرفنارعل ا ةروسيفهيلءورورسلا ثلاثلازءنو

 ليدب بلقلا ةَّدل حّرفلا اذهف مودع ةبيصعو هيلع

 دقوروؤتسلاب ن رح لق

 رجرنلا نم انهوركم ٌليِدا

 ةاحْرفلاو .ىقرقو حاَرَف 2 ةناحرقو جر قنالاو

 اًضيا ةَحْرَتلاو . هيلا ةحرتلا * هاضيبلا ةامكلا اًضيا

 يدنع كلا ل اقي. كلل حّرنملا ه هبطعب امو ةبسملا ةّحْررْفلاَو
 يي

 َج ج حرفلا 23 را * ةحرفو ينترشب جوا 8
 جانحملا حر

 3 الو 0 د فول هحذلاو ريقفلا بولغملا

 مجاب جَرْأمْلا وه ليقو .نيترقلا نيب دج 1 لوتقلاو
 هناش نم يذلا ةنودالا جدازب واللا اج ٌمزكناو

 حرم يأ ه 1 يش لاقي.هب

 تالا هبش يثملا يف ىت - 0 2

 نأطإو ةعزأ ”لازا از اخر . خّرني لجرلا حرق

 هاهي نيح نتاج "درو يع

59 

 عورلاو .خرفم يهف اهنم جرخن خرفلا نع

 |وراض يا ونَعَذ موقلإ لفراق د

 ةضيلا تخرفأو ٠ ةخارفا تنبن عرزلاو ٠ خارفلاك

 يف لاقيو .بهذو فشكنا عورلاو عخو ةىعمب ةرئاطلإو

 كبيرطعإ !تايحاككما رمالاب كَءْوَر رفأ لشملا

 ةييجوو .ةبركل وزبو هعور نكسي ناب هل عدي نأ لاقي

 لقنا كلذ ل از اذإو تي تا دار

 00 لاو ءر مابتشا دعب نابتسا رخال خرفأو 1 سي

 0 اهذختا 0 وك م 0

 ماق“ داو ةخرفأو اد ال ذأو خرفأ

 .اهيف فالثخالا ةرثكل لّعلا لئاسم نم ةلئئسم خورفلا

 هرام ١



 جرف

 ضرالا يف ايةرم ىحرتسا ةطئرف لجرلا طرف

 2 لا لا جر 5 نالف ا

 رعاشلا نيتغللا رعاشلا 0 دقو. هجر ين ةغلوجو“: .ةبح ذاو

 لاقف
 مركاسع الو ده بركلا "جراف اي

 ل ْىَلفلا ةلظلا “غ حا جرفب 7

 يف اوعسوا لجرلمل ا .خأ نوكيشلا نيب جّرفو
 آو فنوملا

 ناك اَجَرف جرفي لجرلا جرفو ةنم ةعراتم يفاعملا ينابو
 نالفو . هاجرف شو جرف وهف ”جرف فشكي لاؤيال
 يمص قانا ينج رثزت# جرف .ةوهف اممظل هاعيلا تقنلا

 .ةعسوو هنن + يثلا جّرف * ع رق يهف ةتلمح ن نطب لوا

 جرفو مر 0 . هجرف ىنعمب نالف نع ّرغل | هللاو

 . اسنانك ,ق هرب ل بيرغ هيث ىلع انالؤ

 ع انكو ا نع سانلا جرفأو

 . ةوكرت ن اكذب نعد فلق قم ىردي ال. ىتلبإو ليسلا
 . جرفم يه جيرارف كلذاتاك هححتلا تجرفاو

 2 شم بيرغ هيث ىل- نالفو ٠ فقكت ٌرمغلا عرفو

 فيكتأ .ةنع ةيغلإو .متلنا ةؤئثلا جزننإو.: ءآر نبق :

 * اه: ظنا ا نالفو: تكد

 ١
 | ةقانلإو ردوا 7-01 ةئالا نسوقلاو ع ف 3 ١ جرانل

 ليق ةنمو. ل ١ دلو ١) نع تجر ذأ

 ةروعلا ناد 4 نءو رددم جئرألا د جرانلا دوو

 يا جرفنم دحإو نكن رال ريدناو لبتلا ىلع
 . جورف ج لبا يس فرعلا يف هلاعتسا رثكو

 و

 حر ع
 2 هل

 | 7 رغلاو رراعو بودل كج قا انا جْرفلا»

١ 0 
 وا سرفلا يل>ر نيب امو ة اخ 6 0

 ام,يقو ارضا اذا د :

 ع ناعتعو هدايه اجر لاو .امتاو

 هرم قئالاو. ةدحايف كل 3 ان رثكا اى اهملقتلا ع ه5 أما 0 ردلا م كب جا يذلا جّرفلا» جل هلأ

 الار 2

0 
 2 ال يذلا رنا. 3 مح طوي 7

 يذلا ج ٌرفلاو 20 باول ُُي ياكم 03

 ع 0
 .٠ :حرلا توا ثي 5

 2ع :ءأ <> 505 5 0 دك :
 لوق 00 وسلا هرج اعل هوا م طا نزح هعيش 2

 |قيرنتاو جلل ا جرتلا ليت .سلجن

 ا فو ف ةفافت عضوم لكو لقا ا كلا يفاضيا

 رعاشلا لان .جَرَف يا ”ةجرف كل وه لاقي نز

 نيك

 || ةجاجدلا خرف جوملا اضيا جوُرَلاو . نلخ نم شا
 ج'ُرتنا * جيرارنلا ةدحإو ةجّورتلا * مرار ج ةصاخ

 آان لا سونلا جا رَثلا + اهانيس تجرننا يتنا سوقلا |

 هلل 00

 جرف

 وأ يما ا هش ةحارلل 2 ثلا نش مسأو ردد“ جرالاد

 هيف تبساا يذلا بركلا ىمع

 ا ٌبيرق جر كار و نوكي ,

 || ةفنص ةياغلا يف نح بانك مسا ةذشلا دعب جَرتلاو

 ٌبئادع تاياكحا عاونا نم هيف 6 يلع وبا يضاقلا

 اسال اذهب ا ثاهلل دعا رع ةيالا

 ةيريرحما لوق يف جّرفلا ماو . "يف .خوددلا ول امم ىلع ىتفنخأ |

 *ةباذوجلا نع ةياكجَرتلا ١ اة هاشم قل

 ويلجلو تلاوه يذلا عضوملا ةجرفلا

 | ةجْرلاو . ةجرذ وهف نوكيش نيب جرانم لكو و جرف ج

 . ةلش نم صولخماو ريا م  يضانلا ةتلشم ةَجْرَلاو

 ارمالا قم ىنونملا ةركترامتكبز

 انين لك ال
 بئارغلا نمويلع جرنعيامل مسا ن نيدو دنع 0

 يا ةَجَرف لجرو .مومهلا جيرفت اهناش ن
 درحم وه ْحَرَتلا * ةيتكيالو 0 فشحي دك لازنلا
 تيداوملا كادر ةيِجَرتلا * روبشم دهاز بوقعي نب

 ا ةآبقو ريعصلا صيخت جزتلا « بايثلا قوف شبا

 ةكمح |١
5 

 نرادب لوا تعضو يقلا ةقدلاو رتّولا نع

 || ديجلا ةناغاه دوج امم كلذو ةدالولا

 |[ زادلاب دراما يل زم يفر زرايلا اًضيا 3 ماو

 ةاتبلا يتتلت ال يذل او جر الا + ضيرصت ةنعلو ١

 يب ها هلع 1 -3

 2 .جرف 56 الاف ءاجعت و وهجر و هجر
 مس 6

 | 10 .٠ راو جرا جا فيحصض 7 راح يا نول ا



 ثرف برت

 ةيبرغملا| هاف او ةذاش عدب ال ناكفنا ن كم“ هزذ يف دراولا كيا

 انّرَق تّرفي ثرفو. دع انْرَف كفي لجرلا ترف |ةلباق نم لك لقي عاج ناب "هانا طورسفو» لعق الأ

 هةر كيفي فلل ك1 نك ننزل كعح | ٍنيَّذف اههذ لاقي درفلاو 00 رافكلا

 رخع تف ادابع دبع ةبصت غانحأو ارم ناريكيفأ اعوام مث بمي .ةرلا مث مأو لا | مدل امل وأ ةرشغ يقوأ

 يذلاوا دج بذعلا ةكاو رجل ا اًضيا تاّرغلإو تل | قواه هابصنا ال ةثالثو ىلعملا مث ليسملا مث سيفاملا|

 هام لاب عيج أو درغفلل هتبوذع طرنل شطعلار 5 | ع لع حدنلا ذقألا + دغَولاو مخكإو جيتسلا |

 لثم ناتْنِف ىلع اردان الاعمجت الو ثارف مايمو تارفأ التاج بئيلرصاقن ةذفذخ لجرلا ٌدفذف
 ترا * ةلجدو تارثلا ناتاّرفلاو .نابزغو باَرْغا ةعرتخم و.ةنم غرفو هاهنا ةكلذف ةباسح كلَ

 رثفلا | اذكو اذنك كلذف ةباح ليجا اذا بساحلا لوق نمأ||

 لبالل ةمس جاترفلا - ٌِض أ ردضم ةكلذَتلا * ويجتنو باسحلا لضاح ىلإ ةراشا
 سرفلإو . .ةبوعص دعب نال ةخترف لجزلا ةرف . .؛ | لكو الوا لصف ام :لامجا ءانعلا مالك يف اهب ةاراو

 ١ دعب 0 هرياع و اك قبس 8 لع ةعرفتم جوتن وه م 9

 ءوثلاو . ةبراقت» ةيشم يشم ةكترف لجرلا كترف ماذخا ذخالا انه ريظنو بيرل مالكلا ليجموأ |
 ١ ٌرِفلا <” هدسفا ةلمعو. ٌرّذلا لقمة ةعطق دقو ا 10 سي اذهو اههرعاظن دلو ةاديحاو ةامسإلا 211 0

 . طقاملابو ةكوشلاب تيم اهئرو . اهب لكوي نانسا | سيتلا دبع يف يش - يف كلذ نوكي

 ةيغرفا كلذ ريغ ىلا سمث دبعو

 القز ويف ستدإو ةءالكى مش لجرلا ترف . | ةارفا جةيتفوا شحولا راح ةكَرئلاو أَرفلا -ارف

 أ | ذأ راو ئنت 0 عبضلا دلو ىتْرتلا * ةيشم براغ زو ريغب ار هلأ فوج يف ديصلا لك "مانا نم .كارفو ١

 2 1 ١ وصخ كيلو عالم ةينازلا | ْ ا سا ىلع ةحوضاوس لااتمالاو لدول 1

 حئاطبلا يف ةلجد عم يقدلب ”ييظع ربه تاّرْثلا + بدع | رسيلا ماه لؤاو رقلا نم قّرخخملاو ذوذفو ذاذفا جا

ْ 

 نيحآلملا مالكن م تو ثلا ةدحإو اهنم ةريغك تاجاح هل تروكي لجرلل بّرضيإ |

 ١ :ا ل 0 لع كلذ لا وأ كلذ لوقيف هل ضننف ةميظن

 اهنرغي هديك ثَرفو؛ رمتلا نء اهيف امرأ اهنرفيو اهترفي | ةزوجر دال اًرثلا كك .يقاوبلا ثاونب ل ابي ل ةنأ ىنعم

 ٠ عبش اًنَرَق ثرني لجرلا ثرفو. اح وهو اهبرض انرَقأ د رماو ٠ كلذ نم ذوخأم وعل ايف يجزايلا فيصان 2 ٍ

 شركلا ثرفإو . اهنَرف ىنعب هدبك ثّرف * اوقفت موفلإو | صقانلا نمر رباك, ظعوا ع عونصم ولئخم يا يرق

 مضكع ةباكصا نالفو .ةثاَرفلا نم ابيف ام ىنلإو اتش اهجكرف ثقيِص 3 ةارملا تل
 يهف اهسفن تقغ تنرفنإو ىلبحلا تثونتو . سانلا ةمئاللا دلب يف وا نوحيس رن ارو ةيحان ٌباراف * ةيودالاب| |

 يف ام ةئاَرفلا * ترثتنا هديك تئرفنإو ٠ اهب تقدم 0 رارنأ
 شركلا كيس نيجرسلا ثرتلا + ثرَتلا نم شركلا | سبيف يو اجانرفا لمجما دلج جنرفا - جيرف 1
 .ثورف ج فاقل اب ثرقلا هيب ةغل ةريغصلا ةوكرلاو ىلاعاأ |

 لبسالو لبجال ياردكف عنب ثق ناكمو هيلع ناكر جت نوبقرلاو ٌنوِيْرَعلا -
 ًالنمإو ةيمل را دفرنس ةنايللاهل'ل افي كوملا ديدح دوساةنموكوشةاو

 ءرم؟ ١



 ذذف

 7 1 ورمل لعج ةادفا بالف ىدفإو | .ماننلا ةم ةماّرتلا# فتور ذل فر ةانصملا مادقلا|

 أأديزو ٠ رم عابورانالا يسا ةادنلاكر بيا ةنذب | جاع ا

 .ةميدف ةنم لبق َريسالا انألف ىدفإو ٠ 1 عر يانا هبانحا نم فق انظني زةئاذعر اذ اك
 ْ مىضعب قلاو امض مكعب 01 كا موقلا ىدافتوأ ةنطفو من ةأقو ةو اخرو لقت يف مالكلا نع علا م دنا

 ا نم نالفو٠ ٌمادق ةيحاص لمي دكر 15 ناك ضعبب | 5 | ةرج عيا رجالاو ”مادف ج يفاجلا قمحالا ظيلغلإو

 | .ءادف ىنعب هادتفا هب ىدتفإو .ةنعىوزتإو او ثاماحت انك ١ | مدنا # مادقلا كوم ةمدقلا * ةديدش ريغ ةترحام

 ظ نم اهسفن ةأرملاو . ةنع ىوزنإو هاماحت اذكب ةنم ىدتفإو | . شمر ئاخ يا مدفم بوثو . مادنلا همف ىلع عضو 2
 أعوسي بنلو لعاف مسا يدانلا * تدق ىنعب اي نانبلا نا ترانا تاكد
 |هادنلا »< وسننب نانلا ىف هلال ىراصنلا دنع عينسملا *ةلّوط :آنبلإو ءاب مم ادي ده ل بالا ناهد قوق |

 ا ضوع لاما 7-5 ع لاا داعم ىدفلإو ىدقلإو طل عيرم حول وهو نيراجنلاو ءانبلا تال آ نم ندافلا|

 ريسالا ريمالا كرتي ن | ةكدنلا تانيرعتلا يفو,ّيدنملا | هب , نيتك امرا هفرطب 007 طيخ هالعابأ د

 ك ادفو. هتاباقم 11000 رفاكنا | قبيزلا نم ندافلا نختا اهبرو .ةئحصو ةانبلا ةماقتسا||

 لل لنا || ماعلا ىعم ب نوديرب ايا كلل ئتفو يلا جم ةكااوعو نعو ةسحلا نرد كرا لخاد لي
 ٠:لامعتسالا ةرثكل اهلماع فذحيتلار داصملا نم م .يبأب | نّرق رقي نارولا وا روثلا' َناَنَْلِإو :نادنلا # تداوفأ

 مال رواج اذا نيونتلاب ءادف رسكي ؛ نم برعلا نموا ىه وا ةلونل ةماعلإو نادم دحاولل لاقيال او أمه ثرعلا | ا

 ةغبانلل ئيمحالا دشنإو .كل ءادف لوقي ةصاخ جما ٠ .ةرذفو ةندقأ فقخلا عججو نيدادف ج نيروثلا ةل ةلآ

 دلك ماوقالا كلل مادف ٌالبع ااا الا لا ركذ نودادتلاو|

 دلو نمو لام نم ٌرْعا امو ,ةحاسملا يف نائل ::ل امنا باحال نوا محلا لاقي

 م ماعطلا ةعاج وا ماعطلا رابناو ءيثلا 7-0 ةادقلاو ضرالا نأ ذو . ةعئرم ةبصق نوثالثو ةئاقالث واةئاعبرا| أ

 لاملا نم طع ام يذلا *ةيدفا ج ووجتو رو ريعش مثو ٠ كحاو موب ف نادفلا ةثرحيام تريحالنلا دنع ا

 || ديبو ةردس لم تايدفو ىدف ج يردنملا ضوع ندتلا * اهنيدانف ىلع نمْح يأ ضرالا نّدف نولوقي|
 |[يذلا لدبلا هكدِنلاو ةيدزلا تافيرعنلا ينو .تاردسوا نايرعلا لاق. نانفا ج ديينملا رصخلاو رمحا غبص

 ىرت اك ينوبآ تحض الأ لاقف

 نادفأ نيطاهتابل ىلع ناك

 ديلا ككاو هس ىكو هانا
 | (ناب) ىدقو ىدفو هادف هيدنب رو ور سالا نم هالك

 .ئِدَنم كاذور داف وهف. هذقناف اميش ٍطعاو ايل اوةذشنعسا

 ةآرملا تدنو٠ .ك ادف تاعج هل لاق سفنب اًالف ىدقوأ

 *«قالظل |بةنم تصلختىتحالام ةتطعا اهجيوز نم اهسفنأ|
 هادفو ةادافم ءادافو .ك ادف تاعج ةللاق ةيدفت مان
 ف نا ةادافملا دّربلا لاقو .ةتيدف ذخإو ةتلطا|

 حا اهل كْيعت ةيرتشا ن ١ ىدفلاو الجر ذخاتو ًالجر

 هربا ١

 ىلع ذخو .هبلا هجوت 6-2 ا صل

 هبف تنك اوف يا كنيد كفو كتيدد

 لوبعل كنجاغت تح ذفنإو ةقانلا تح ٌذفت 0

 قو مسي لوا ٠ آذَق ناك ان لجرلا دف

 ادحاو تدلو اًداذفا ةاشلا تَّدنا *اديدش ٌمدرط انالف

 | .ذاذفم م يهن امداع كلاذ ناكن اف. .ةذِمو ذنم يف
 3 اقف . ادحاو الا دلتال اال لفم ةقان لاقيالو

 ىَداّذُمو ىَداَدَق انلكا# ٌدبتسا اًداذنتسا ذفتسإو اًدّذنت
 ذيذفو رّذف عمج فو .تيقرفتم يا اًداَّذفو اًداَّدِفو

 يقر .ةذاف يننالاو و مم ذافلا * دارفو يدارفك'



 عمد
 تكول ع | اذيا نوداددلاو

 ١ باوكإو نوح الخ نوراحإو نوراقبلادأ
 أ منوم نو راحااو مجت|ومو مةورح ِف مة]وصا ولعت ا

 .نيدادنلا يس ةرسقلإو هانا نا ثيدحلا فو .لبالا|

 :نوداشإلا

 نيذلا.ربّول

 | اهدحإو ثربث يتاارقبلا يف فينختلاب نإ دادتلا امإو ْ

 داذتلا :فنوم ةدادتلا +: نادرتف افرركذتيو اتت

 | فنختو نابجنأو عدخضلاو

 بارظلا نع نتف اًووانفو ارد ردقيا لذا ١

 ردفإو لخغ اردو «*خبطوهو درب معا و .ردافوهف لدعو |

 ردافلا *ارايكو انام يارد ةراجوا لفن قم

 ردانلإو. رق جرو دفوذ يا ٌرداف لحن لاقب لعاف مسا

 | اهلا باشلا و انما وهو لبجا يف لقاعلا لعولا اضياأ

 طرفت ةقانلإو ٠ هَردْقمو دو دقو دقو رداوق جاةنم

 | ةأّمصلا ةرفصلا ةرردافلا *ردإوف ج لبالا نع اهدحو
 | روكذملا .اءولل ردانلا و دقلا ا [لبجلا عار ف ينقل

 | «راسكتالا عيرسلا دوعلا نمو قالارِدقلاو .رودف ج ظ

 .ج لبجلا نمو لولا نمو ملا نم ةعطنلا ةَردِفلا|

 بهذي كذلا لاجلا نم 2 مهب ةّردقلإو .ردفأ|

 ا دضنلا ءارلا اهبايتح دق # رك طر لاعب عكر |

 أءردافلا رودَتلا + مالتخالا ةقواقوأ نايس للا |
 | مطقي ةَرَدكمو ردغم ماعط * رد جروكدملا لءوللا

 ا

 | لوعولا يا سودقلا ريثك ةَردْنم ناكمو . عاجلا نرع أ

 ةريوكذلل|
 #بكانلا هئانا يف راص لسرلا نس دفا نتا ظ

 لوهج ىلا ةبسن 'يمَدَقلا + ةسدف ج تويكدعلا سدقلا|
 |فدإ ( الجر ) ًالحد ءاضاخملاب تيار ْيرهزالا لاف

 انفو ءيش يادحلا يرداالو لاف يبل

 ا

 سف 1 + اخ ناك دف شك

 | ىزحا يا نعش

 1 د دف هب نإك اَعَدَق عد ممل ع
 ٍج .رلا عدق

 لجر !١ راطلا نم غسرلا جاجرعا عَدقلا نك عدنا ةلعد /

 ا اوشا ره نايل مدنل راسل ا
| 4 

 هظ نا يعرأ ١

 رمردق

 عدمالا دورا ىتح مدتلا صمخا ماهت اوامدعلار

 ااز دق ام,اك لصافملا يف جوع وهو ١ هاا اروذصع

 هبزوأ ياللا اذ نيك اهيشكإو [ك شالوا نع

 هارت نا راع لا يف عدتلاو» قاسلا ظع نيبو مدقلا ثا

 عضوم هكا - يح ردص ى موش هل ادرق م ١ ىلع لعب

 مهلا عضومل ةملصلاو ةعزتلا لثم لجرلا نم عدلا د
 لاس و 3 اجرلا ن دق هب ًِط .عّقألا 3 مدلإو

 ةاعدف قئنالاو 0

 عواطم غدننا * ةغسغس ماعلتلا 0 و .فّوجلا ءيثلا |

 *مَدَنلا يف:”اونلا غَدنلا * سبي نعنال هيشلاو .غدف
 ابي غّدفي ةلآ غدفملاو . نُطق لبحي لخغو هام غادقألا

 تا
 * ةيحو كم ةمغدذ لوهجلا ىلع لجرلا ّرَغدف

 نسما *إنلا هجولإو ميظعلا نرسحلا لجرلا عدلا
 ءأملا ريثكلا لقبلاو

 انع ٌنالف دف دنو .دذ ىنعب ةدفدف لجرلا دفدف

 +راكللو ةالفلا دوْدَقلا * ودع وا ب قي اع |

 دبدطا 3 ا 1 00 ْق 7 0 لا دلو

 نطنلا اًنالفو .ةففن اًميدفت نطفلا كّدف ب كدف
 نص للا دلو

 *موف تاكيدفلا *ربخي ةيرق مسا كدف * ةشفني ةلعج

 دق ىدقلإو

 يجراخملا كيب دف يلا ىلا طوبسُت جراوخما نم
 اهدرفم أكو رومالا راظع لكادتلا_نكدف

 لك
 امي ملفي اين هاء - 0 مثمدق

 ا أد 010
 ةماذق مدفي لجز عصوَو هاطغ

 25 مع

 لج مدفون فرخ ها نازك دعو

 هاف 2 مدنو ٠ 6 ية وف مادنلا اهيل ع 5

 م لعل ._ ص ا

 طز ]ود ١ لظدمت ف رود هق ام ف نا ربا

 ل
 - ل + ةماغلا مادنلا 8. مدل اآ ةمس' دنح اهيعاوذأ ىلع

 آاره١آ



 بأبي ؛ يقينا عار ) ترودع باوتأ نم زنك اذ ذا

 | ذخثو .اضيا ذاخثل جرغنلا ىنعب 5201 نيشلا

 نيب لجرلا طبضت يتلا هليل ا + بكوكر بكالا بدلا
 اهنذحن

 *اَريجثو ىرايتو ةراخنو اردو ارخشو ارث رجب رش
 بسح نم  مراكلإو بقانملاب انو لاصالاب حد

 | هرحو 0 هلابا يف وا هيف اما كلذ ريغو بسنو
 راع هرفي ةرففف ةرخافو .رخغلا ١ يق هيلع ةلّضف هيلع

 0 'و.ةنم مركا ناكو ةيلغف رخألاب

 رف + وئازجا ةبس ةدابزلا ءيثلا يف رخغلا لصا ليق

 كاتب كتر ٍظعت لجرلا رو ارا يفوز الصحون

 أ ارقي ةنا ةانعم يكحلا لاق . ميخغتل اب ن نآرقلا لزت ماجا ضعب ىلع ممضعب رخل موفلارخافتو .ريفتم روفتم رالذ

 رففتسإو ٠ رش ىنعمي رخخنإو . ا لكون

 الدف مسا رخافلا *# اًرخاق “ هذعو اًرخاف اس يثلا

 روخافلا * هل ىونالو ضعي رسبو ءيش لكن م دي او

 ةنزيعارم حجررتلا نانا كيحايرلا نتابع
 لبقو خوبطملا نيطااوا فرت اوهوا ةراحخلا تت رآخغلا
 اهكراخت ج رجلا ةرالا ١ نكس لح
 | لوقت ندع ةعناصوراخقلا جئاب يراختلا # مدقث

 هلا « رفغلا ريغحلا رقلا + ٌئيروخافلا]
 مو نإللا ةليلتلا عرضلا ةميظعلا ةقانلإو ل اصخخماب
 ةلخنل إو يللا ليلقلا ليل احالا وّبضلا ظيلغلا عورضلا
 نا درجلامظملا سيرفلاو فعلا ةظلفلا عجم مظل
 وفل ١ يف ولعل إو رخانلل رول ا * ةليوطلا

 حد ىلا روزغ

 ادا

 5 تلا + رخابف جالو املا نادربما مظعلا سرفلا
 رخام جب ري مو ةرثاملا ةرففعلو

 هزخنب ءاجو ركن زفت اري رتفي ريف رك لوجراارخن
 + دفلو ربكت لجرلا خت هترخاقم ين بذاك وريغزخأو
 ىهو آر !ايرخاقلاو هوا هل ىونال يذلا رولا زخانلا

 دم اكد لورلا |

 ليخاو بانل قف ركذلا مظعلاو نادرجلا |
 ةعيض اغخن ةدفأي رمالا شخ

 لطابلاب رخاف ةخخنش لجرلا د

 رئثاط ىخانلا - قع

 أ يعو راعلاو راقولا رهظا لجرلا لت لغغ
 هبايث نسحا نبيل و

 .ةلجاو ةملدع هيف + ٍِض ناك هيشلا مث

 1 اتور هفالخب فوزلال | هج
 مضي هيلا * لزَبلا ىطنملا نمو ردنلا ميظعلا
 ِْ 2” + ةراعتسالاو ظعتلا ءايلا ديد

 ًاممماف نإ طووول عّطقي ل ارا 5 هر مدقل مرذفش راجت 50 ةرخافو.٠ ةلضف هيلع

 | ثيدحل مهنا ن نارنلاةءارق بمححسي اول اق جنفل اوه ءاكذلا

 هآسنلا مالك ل حا لاجرلا ةءكرق ىلع
 رايدخا يف يبل ةل امالأ ةهارك اذه يف ل !ذديالو لاقأ

 رثولاو
 .٠ ةظيبو ةلاعو ع 0000 هد نيدلا 0

 وئوب نم نءذلا ةحدنا عَمسُي لو حاصل غي للاقو
 ١ يا ادا ةدجو هحدفتساو رمل حدنا ١# هر

 حداونو ٠ حداوف ج ةلزانلا ةحدافلا 1 + اك اقع

 ةبوطخ رهدلا |

 او هةخدش احذف ةخدفي ةسار خدف

 لولا

1 
 أد 3 يفدعوب ياا ادع

 ك1 دئانكتلاب مدس 0 لل ةدادنلا

 00 4١ توضلاديدشلا دادقلا * ٌرئاط ظيلغ وت عرض * ل ) اضفالا» لضفلاز لا

 روض سرفلاو نادرا َرعَقن | *# لف احلا قوض

 هرم“ ١

 |و فلالا ىلآ ليالا نم نويملا كلل امو ءظولا

 ١ لل الان وكيال

 ْ مهلا ١+ ا ف دلامالإ كوب

 1 عملا خلو ؛ 00 ميفتلا لباةيو. هاّرتلا ضعب



 .اناوج قلع ل نالفو .لبلا ةمق يف تره احل في

 اًماو ا ل لوهجلا ىلع ريو متي محنو يملا و

 با تان ماخخلالا ةنمو ٠ يف مطقنا ىتح ىكب موتو

 ةحوم هتوصيف تراص يا ري ىت يكل اذ ةّجلاب
 50 ةموغو امو م ةيشلا مث 00 ”هبث 2و ا

 مع إ اونو مخ 'اب ةدّوس ٍنالف هجوو . ةدّوس ةيحن

 و٠ ةبرض فييسلاب من ةتكسا ةيخلإو ا ناسا يا ليللا نم

 فم ؛ ةهلجو يا ةحناف ماجاهو. اهريغ أ ةموصخ يف

 2 راو ءرعشلا ل 2 ير .رعشلا لوق ةعنم هرعاشلا

 مجنلأو . هتمحل يف |وريست ال يا ليللا نم منع اومجلاو
 * قينعا لجرلا منو .ةتوص عطقنا ىتح ىكب ثيصلا
 .دوسالاو يرجيال نكاسلا هكلإو لءاف مما محافلا
 رعاشلا لاق . دو-| يا ”محاف رعش لاقي

 اجّرسم مك امحافو اجزم 57 ةلقمو

 أةعاملةمّاحَتلا ةنمو لبق . ةماخ جةعئاصو مهلا عئاب محلا

 .ةنمو. نوبسمرفلا قرف نم مهنا لاقي ايل اطيا يلاها نم
 9 يا روم 6

 مجفاو 5 08 ضرالا بق نم“ 7

 |لاق .روك ذم ا روج رمغلا محتل او . ئاَصلا شابكلا نم
 .ةدحإو ةمعقلا *' "رش غي نوففوول اولتاق ديار

 بورغ نيام و ما 0 ف ندا

 + لبللا فصت مج ٠ نب ل سر

 ةماوعفل | < مغل | نول ةنول امو ملا ىلا بوسسملا يلا

 | دفنإو٠ روكذللا رم رش مشل او دوسالا م ميد * داوسلا
 ةديبعوبا

 رميغلا لغم ةادوس يف ذإو
 ايكنملاو بناطملا ىثغت

 ارعش لوقي ن 0 0 هو يبحلاو لوعفم مسا تلا

 هيلا بهذ ( واو ) او ومني اذكىلا همالكب اخ

 |١ عافءاقل 8 ردنلاو 0 ىنعمب ةيفن اذ( ىلا 0 ٍ

 جوس

 مالكا ىَمُع + هاما 93 ةنلا وا رزبلا ى ملل ١
0-2 

 ا

 هاو ج ةيهذمو انعم هكاَومْثو واو

 يح ىنل | + للا اك 4 ةديشلا 8 هيغل + + رزبلا 3

 ”ماعوا وأ تقرا 1 وسما يعلو

 نقف نم ةّودِنلا لشن اق تيب حاّبطلا تقف
 ةهارو# ةففك ءانالأو ٠ ةبقث تقيل ةعطق ءيثلاو

 لجرلا تخت «تتّوص ةئخافلا تنخن

 ثرالفو .ليامتو رايت اهيف ةيشم يا.ةنخافلا يشم ىشم
 ةدحاو ةئخانلا * بقثنا فتسلا تففناو .

 كالا اجلا نم قاوطالا تاوذ نم تخأو لا
 ض ئا تففل !ًهبشي ةنال اهنولل
 2 عري لت سم قوفشو *ونلاو ودبي اه كوالا ةوضو

 فتسلا |

 جت حب يفرح جتنا - » ظ
 . تحاف ةحئارلاو . 0
 عا * انخرتسا و دلو 6 نإ الجرو ٠ ع 23

 لييخحلا لاق . اهب داصي ةل 1 هللا * طغ اًحاختنا مغ مالا

 يذلا ةمون ةقّلل ا * جوشو تاق ا ىلا مالكم ف

 ع طل

 حلل | ماني ؛ مثاهخزب ةخزم هل تناكن م 4

 ةبؤضل | ةرذقلا 5 ارملاو عاجلا دعب ةموثلا اضيأ ةنلا|و

 ادعت جاةنللا سوقتلا ةادغلا مونو اننلا ىلع مونلاوا

 اهب ا ىفالا يش ٠

 | نم 5 لا ربك غ2 لجرا

 ائيابت

 لوهجلا ل ءوهذختف هذخغ باصا ان هدب هذَغ
 ةتريشع دوا مهرفو مذخ مونلا ذَغ # ذود وهو

 ذخافو.ة ةتريشع زب تابعني دعا ةنم واذ اذن ماعد.

 د .رخآت لجرلا قو ١ مرفو مدح ةذخافم 03

 :اًهقوفاوأ اكن نيب سلج اهدّحتتو اهذخافوة

 نبي ام ذكفل او ذيع إو ذذدقلا + ىذفتسا -
 | لجرلا ِْح ضيا ذذَتل او . ذاختا ج ةئنوم كرولاو ةبكرلا |

 هل

 ّح

١3 



 ةيبجملا ا ةخافحتلا باوصلاو ا راثككاو ردنا فينس قا نا هاو لجروا للك ا بايددار لا

 قيناكعسّنا هيشلا ىتغلا ىنغ أ دتشي امو انزاإو شحافلا ثنو ةشحانلا * باوحإو

 الا اه رانخا الخ اهيلحتي امرك الخ ةلبا لحت ااناقحا ةنع لجوزع هللا ىهن اكل كو :بونذلا نادح

 لف تايم راد الخ ةلخلا الخ اهيف لمسرا ىللالا ايندلا بس دحلا بجوت يتل ١ يف ةثحافلا تانيرعتلا يف

 يف ةلو غلا فاكت نالفو. ةروكذلا يف ينعي للا ا |لاف هنا دي شحاوف ج ةرخآلا يف باذعلاو

 ءاطرائخا أ ٍكالخالبا لحتنإو . امش ممل عطعأ قلبا هن يدعبلا تملا دا ارا ليق ةيقات قركتمل ةشئاعل

 لاغيو. الاجل تراص ةلخل او . كانت رمالا لخفنسإو لير لاي ةغلايلل لايف شالا * باو لاو لوفلا
 3 وأ راخلالباك جدلا | ةلعني ام ىهو لمختست جالعالا ةفحانلا ةانملا د ةقافنما مار وذ يا ش اخ

 مويف داوي معياسن نيبو ةنبب الخ برعلا نم ١ يسجل ةاكرلا مل ادا يف لضيناو

 يا ةلاخ وذ لجر لاقي ةروكاذلا ةلادقل #١ ةلقما ذيمالت ص ةئمو . تحب اهل صخب ؛ ةنع |[

 ١ لت ,تَدلاخغلا *لعف بدم فوضت و 0 هيل بارتلا رطللا 0 ماما لكراخللا

 ركلا لدغلا * للحاش ح اهلمإ م ةضاخ : هاك 25 ىصلاو. ثححي هلجربو: عرس اع القو

 الوشم ةلاغو لام هل رنج الكم مساع يع دعل لا لا ةاطقلاو

 و هلازتحال 0و اا 12 كل لد نأ ةنمو :ل 2 صنم ١ عضوملا كلذ

 نم جن د ٌريصحو اطزتعا لبالا عرق اذا ةنأق لفل اك | |وتلح معاك موس ةدفر نع وصخ تيدا قو ءيشلا نع

 باوصلا وا ) عئاقو هب ن 3 ماشلاب عضومو لن الغ ن؛وردع لوقو .اطنلا صيحافا لثم اهوكرتو اهطسو

 |لوخ مم لاقيو٠لوغ كيا (رسكلا عضوملا يف برك يدعم
 ال جدابج تاب جوزت ةثال ةيفلع بقل ةلت وزى هل رادع وح زوق لو كار اجل

 يتل ١ يفورعشلا يف هيلع ةتبلغ نيح سيقلا ةرما اهتلط | ةبلضلا ضرالا يا ءازعملا يف وعلا ةدشل َنرّثَوِي يا
 ايما ل وتب ةضخاقم اصكات ضيع مالا رانا اجارظر قع
 رباذدنج ما ىلع يب ار .. ”ليلخ |ىه ورسو هبحاص بيع نع صخن؛ اهم 6 ًاكاناك

 وعلا داكفلا تانابل يضقنا | دك صل + ثحب صحتناو ةنع صفت ن صحاقم

 ري كاوا ا يو عضاومون بعضو لكر

 ْ 00 ماجا 0 الا 0 عضوملا وهو ا مث نضحلاو ا 05

 اسنلا نم ةآيغل | * هياع لضف اًرع عاش َضَراَع اذا نما هيف ضل هبكتو 4 هلشحت 55 يا ةنع بارتلا صنت يذلا

 ظ ةرركذلا لاو ةطيلس يا ةلخل ةأرما لاقي. ةلكلنلا اءاطت مقل قابلا لاهور نظاما 0 َج

 لاقي. ةلودحتل اوذ ليلا# ةلاَقلا ةلومشلا + ةلاتتلاك ١ | يف ليعتسم ام رثكأو هخد ايم مش 2

 0 مركيا لخ لغو. ةأوحنلا نيب 9 يل لح َلجر زيطبل او ءاشفل اك بطرلا ءيناا

 * لبن يف لبالا لخ هبعي ليغ ننبكو 2 بارض يف بت هت ذخانالفو . اهصخاو وما ةفحخ جرلا خخ

 00 ليحمل يذلاربثلا نم للا ةمب ةنذخا يذلا اال لارا طا) 3

 جاتا ثوم ا 1 ا اش اشم اموت 5 بِلا



 + | حجاف توم 3١ "نينا ارغ رو لءافم بأ عحافلا + هت

 هراعيجل تاذ يا 0 كايدلاة نيالا و

 .ةغلابلل هنت - لا اف سك

 جئاجخل جا

 | عيشتملا مالكلا ريغكلا جانتل او حنو 0

 خرتسا ال لب لفو الج لي هيغل ل
 .اضيرع ةلعج 5 يع 5 ليفي

 او ا ةدع 1 | غار .ةاغبةح ذاق .ةنمك يفت هاج + ئواول ١

 هلايع ىلع ةنندلا عسو هاج لولا

 رودص ايوه .ريعأ# ع لولا

 او . ىف هعبشم يف * ابقع دعابتو هيهدق |

 ةاتاس تخت . نتا لن حنا كلذكو لج

 نيمدنلا هر .جألاةيشم حت + انجرفنا

 طاسوان بام كت دامت ع | برغملا يثو٠ نيبقعلا دعابت انوا

 لاقي . جنا وذ جألا ** ةبادلإو ه لدرلا نم نيقاسلا
 3 ل

 عدا ٠ ةرمإو جنا لجر رجا ا >9 ارا

 لج وللا باوصلاوا حلا للا لل ١ لصافملا عجول دج . شرع قروو دوداوا شياو
 ةاغلا هو نم ويحلل رابنعاب مضي الو رشق رابنعاب مقهي ناقرعلاو
 نما احدت ايا 2-2 مفالا تش | محو ا هرشق: مث هرزب هيف اه ىوقاو

 ياجيرلا تمن لوقت ةماعلاو همون يف أ عادلا شو .اهيف | سيل ديز يلا نعو.لجتل نهد ذب ةنمو .ةاود للا
 + ةجياطا يعافالا حا * تحاف فيعتت وهو. ترشتتلا لاقبو .لجتلا ةدحاو هللا « ص يرعب (للا يا )

 نيمدقلا نيب ام دع ابنملا لجأ * ضنا ةلمقل

 اهدلج ن و نم يو .هفرح نم ًاديش ردك اَنْ ةبجنب هش
 هيسفن يسرنا لا ازور داكار ظ .طقيوقدش ف يذلا فلا ل

 0 مو | نهر يتلا لآ لب مواد ندر ك0
 هيف ولا نعوم مكباننتل]

 0 كا ل6 فيتو الاوز قلاظرترا ةحتف ( يواو ١) ا هو ةباب اج
 دفا تسل اه ناك قشورسا شيع اس ١ تقااب دعا عيش كلا ََش اهدبك نع اهرتو

 هير اع كلا نسا ةءاام تايوحا 0 توفرت انه امد طامريسلاو يظل ا

 ظل نها ةفحافلاب 00 ءاشخفل اب *اه ديك نع امر 0 هما د

 ابيف نم ىفالا توص يتلا < ةترارح لفلفلا ةث

 ظ

 همثو هن ةتاشلب وذي نع ةذخا ا

 ةنرقرك) و سر ا يءاوح نوب ”ءامرفا ل

ْ 

 اناس ها ل يسقلاو لاا لاجرلا نيا ل 6 ءاجو

0 
1 

 0 أ ضالا نك عن ١ ام ةونقلا انهي كيتو. 5 و ىثالاوأ

 م 7 دب 1 7 , لدرلا ي َش

 ءيث لكو اع َريص يل قلبا ثحاف نكي -

 اتا
 ١ | هدد وج < هع له ودور ب ٠ يما يجو 00

 نيب ام جير ةنيولح بلا اهئاو .ىندا ةنعو ما ليله
 وبا لاقو“ هياجر نيب جّرف ل جرلا د مضايك

 00 وهو جت وذ أو وربع

1 

| 
 ١ رثتساف نبغ ةنمو رتحاك و م 341 زواج ةقانلاو ريعيلاو
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 ةرجافم ذأرملا 20 ةغلايلل 0 0

 رج ١ يف لخد لجرلا رج ١ بكراراخو

 الحا تننك مهضعب 0 . نصل نم نصا لوقت
 .ارجاف هدجو انالفرخإو . ثرجلا اذا لحرإو ترححا اذا

 ذك نااظنكااب ذو .ريثكلا لاملاب هاج ثالفو

 لاس ةلكا رجختو .ةطبنا َع عوبنبلاو . قحلا نرع لامو

 مركت مركب تالفو. 2 020 ' ]و .ىرجو

 مركلاب نالفو ةالإو جصلا رجغنإو . رخ ' اذ راصو
 | ترجغنإو .فشكتأ ليللا ةنعرجننإو .رجغت ىنعمب لكلا

 مالكلا 0 .رنجو لك نر مهتلا ئاودلا مهلع
 رجانل 5 احر هد سم نا ريغ نم ةقراخا

 كامل جرجاسلاو لوقو لعاف مسا
 ةرجافلا + ماّمشلا ىلا وسلا ىنعبرجافلا لوعتسا

 لببق نم يو ةبذاكي ا ةرجاف ندوو .رجافلا ثوم

 0 6 0 يف ثععبنملا ا * .ةرهاس قليل

 اذ م

 عضوم يف رخو 0 هلا عن كلا اوي ةعبرا

 نتدرق نيب يناثلإو ةاخن هل لاقي فئاطلاو 5 حب

 م ثل انلاو ةطمش هل لاقي نك قف ةناكك

 زاوهو شيرق نيب عبارلا او ءالبعلا يف ةيوعم نب رضنو

 اكن . منيب ِْت درا تجابف لاح .راا ةورع لتق *ينانكلا

 ربشالا يح تناكابمال ارا برححلا هذهأ نئيَرف تس ظ

 0 ة دقإو 0 1 ا د 0

 0 3 : ين أ 7 ا هيف تيمرو رايثلا

 ةغباملا لاق .ةفرعم وهو روجنلل مسا ماطتكر اخو
 انني ايلخا ال قحاانا

 راح تلودحإو ةرب تلي
 000 يارا ةأرملل ضيا كاتي

 وشو ري | ءادنلا يثالا لمعت ا ال !و حرجافلا

 ا ِ وهو ل: ءللأ دا هب 24 قيعفلا هعمل جابصلا

 و١

 |نزاو
 ا سيق نب قاربلا نا كلذ يف كلا ناكو ظاكع 2

 وون نم ةلخ عادصلا هلال + يس ِهِلَوا يف قنشل اك ليلا |

 ةق «تفاولا هع ى 20 ةلصا اذه. .عيدصلا ىب يل قلو

 ادوساودببو لياتسا ءاوهو بذاكلا لوالا ن انثا رجلا

 [قداصلا يناثلإو . تاخر بنذةل ل اقيو اضرتعم

 كلماظ و ديرو سلكت كلوا ظ وهو وضايبب قفالا الع

 هعولطبو لوالا بيغيام دعب علطيو مص 0

 رتل او .هب رطفي ام لك عاصلا ىلع مرحيو راهلا لخدي
 ١ ةيرتكف لالآو فورءملاو دولإو رّركلاو ةاطعلا |
 ةييلعلل فرصلا ن نم ةعونم هو .هّرلا هربا

 يداولا هيو املا رج“ ّة ا كك 7 ثيناتلإو

 ٠ءردصم ل نب ريغ جالا وبلا رج يذلا ةعسّتم

 راسا سننلل ةلصاح ةكيه رولا تافيرعتلا يقفوا

 هن كعبنملا 00 ةةورملاو 0 ١ فالخ ىلع اًروما

 لارا لخادلا را 2 000007

 سيشلا عولط 0م تلا لاية ون تلا | عولط

 0 دارسة ات ا رم هرقل او

 ”لشلا هيلا ضفري كثيح ضفرملا راو 55

 ثرعما سرف ةرج إو هيك نودي كب قيرط لل. رلا رج 5

 ْ هَلَعَو 5

 ا سل يف ةغل ار رف 7 ب لجرلا رب خ

 ظ نالفو ٠ مظعتو ري ٍخ جب لجرلا س

 ا دع رق انالقو“» ارعرالا وكنا 3 يب

 لاق. مظعتورّبكت هيلع سّجنو :لطابل ابرختفا لجرلا
 جاجعلا

 د ناطاريادلا ةذقايا> استمع انلخ دا را اذا

 ةعيسو ةىثلإو» خدع اهل ةغئ

 ناسنالا عجوي نا عتلاو ١ 0 ع

 لاو ِهلهاو هلام ف نإ 2ةقهيإ اتي. ةمدعبف وباع مركي ءيثب

 ةتعجوا يا ةبيصملا ةدعْخلاو: 0 0 ةلوهيجلا ىلع هلهاو

 (|ثرالف عجف عنو يل دج ع مركأْلا تعامل

 م الف عننا ل ةماعلا ضعب ل جو

 ةشخ



 يس لكوبو ةبح زلم تابنو ردصم ثلا *!و رهيقأ|

 لاق.ةللاوبض ةيبحةظرتا بع تركوا 0

 لبهدوب .

 اجخرعلا مرضتسا و 5 اما زبدنت لل يمزح

 لوهسلا هي تبني رمش وه ليقو . ديبطا وه ليقوأ
 * قٌرفتم ي يا , افمف

 يأ 1 ريثك يا ل

0 

 ا

 ا
 يق رو ١ ُو كي

 قكريو ىن

 ا احلا 02 ةصقن اجْعت نفي «يغلا يف ْ

 اسم لجرلا 2 نالفو . ُةَرح ردك
 2 انالف أو .رهبنإو ايعا لوهيجا ىلع أ لجرلا
 ةقانلا متانلا * جرتيال يا ع الرثبو حنيال رجب وهوأ

 . حتاوف ج ةنيعسل | ةاموكلإو دض ةنيمسل | لئاكت)و لماحا
 ٌيدعسلا ةفاحت نب نايمه لاقأ||

 اعابضلا اهبين وعدي لظِب
 اجتاوفلا هللا ثاركبلاو

 اجتإوفلا ىوريو
 حاف ذا ج قعمو ةنز تيتا علا حق خف
 + اعلا عيبلاو بيا ديئاتتلا * ةنطب 0 هعرد دّثف - دقف

 نك اهدحإو .بايغلا نئاطبو ضعب قوف اهضعب ضب

 بيشاغتل اكاط دحاوالو ١

0 
 ”رماو *ّخأ لجر لاقي. 0 *عألا * نيتيشلا نيب : | ناونما و ١ ناؤتشطا١ وا تسطلا روُثاَتلا -رثف

 ادهدللاك او سءشا | صرقو بهذ رم[ صفرا ماخر نمأ

 يّودعلا م نوبهذي ديرغتلا ف ةعابجلاو ةيطاهلاو

 نما باوضلا اتا نا باطلا ||

 عجوم ما /

 يخدش عنف ةغئفب ه كا ار غتف ا

 ىّتعمو انزو ديئاَتَلا ديفاتقلا - دفقف بأ

 , ىففا تح ادع لاقي. ايعا فا لج رلا ىثفا -
 اج (ملعو مم باب 201 7 01 - 7

 2 مسا سل

 عفوت ربغ د ةتغل ةخرطو هيلع م يالا أ[

 ديبار عش يف يذلا روثافو

 اجل أجن ةفانلا تّتجنو .اهعباج ةأرملا اجو . ةرعم الو
 +ةلجاعو قف ةاجتفا اقفإو ةأجافم ةًأجاف :ءاهنطب ) 0
 .دسالاو لاو املاك ًأجاف اموردصم ةءامنلا
 اذلد حاولا ل ادإ ءاهانلل فر وضم :اعانللو
 ةيئاجملا اطل لاقيو .بابلاب عبسلا

 ٌنالفو . اهديك ا فراج ايش سوغلا
 طباع 2 « لجيرلا < 2 ناو 2 أدب

 .عرسا هتيشم فو . جالا كلج لجرلا غلاما ناك
 .اهمائدب تمر ةماعنلا تاو. دعابو معن هياجر نيب امو

 لجرلا جافتو .اًركنم اق اهقش نادل اب ضرالا < 1

 جلا + ةغلابلل وهو. هيلجر هناك تيرا

 هكآوفلا نم جبل !؟نيلبج نوب عضاولا عساوإ !|قيرطلا

 قيرطلاو ردصم 0ع م يذلا هينلا اهريغيو ٠
 نم عسوا وهو لبج لبق يف نيلبج نيب جمالا عساولا
 رييكوبا لاق. جال ج بعشلا
 ةتيأر جاجا هب يمر اذإو.. .: |

 جر نييب أم

 ٍلدجألا يوه اهمراخم يوب
 ( هانلا همن 2 : ةماعلإو ) ةجاجتل | اهريغو هكأو اونلا نم *لاوأ

 دنع نيلجرلا نين ام جارفنأ:غ ا

 ثوم هاجنلا *ةالغنلا او حاس ةلرهو ىلا
 ةجْرْلا يللا *اه ديك نعاهرتو ناي اخ نسوقو هلا |

 قييعلا قيضلاو عارم يداولا عب 2 خجل

 ٌرفاحو . هيلجر نيب اجّرخم يأ اَجاَنم يشع وهو٠ "د

 هاج يا ينم سوتو بيق

 هلعجو اًنيرط هل نو ةسجي ار ري هش هلا رك

 ار آلا لكما ّ وا اهقش ةاتَقلاو .رجخني

 انالفو. مفذك تلا: ا

 هضرم نمو. ةرصب لك مةرالفو ٠ ةنلاخو هاصعو بدك |

 .هجرس نع لام اروح بكارلإو . دسف موقلا ٌرمإو أرب

 لصالا يف عوضومرجتلا ليق» لدع حملا نع ٌنالفوا

 رج * ةنم ةعّرزتم يناعما يقابو عا قش عي ل

1١ 



 اهياسا ماع مهني عتب أمو هارالا هي س انلا فالئخا]
 | .ةضنلاو بهذلا تنتف كللوق نم ةنتنلا لصا لبق
 ناسنالا لاح هب يبي ام ةئئفلا تانيرعنلا هس لاقو
 ةادوسلا ةرَلا ضرالا ايقلا «نتف جا دلال
 7 0 بهذو٠ نأف ج ةقَر هع اهع : راحل ناك

 أمإو : نونجن ان نوتنملا #3 رانا :فوك
 تديز اي ةدئاز ةآَبل اف ٌنوتنملا مكياب ن ةروس يف ةلوق
 ردصم وهو ةنعألا نوتنملاو . اًديبش هللاب ىنك هلوق يف

 لاقو. ةربخ نوتنملاو ادتبملا يا نوكيو لوقعملاك
 وك“ ةراخل هلي امو هادحإلاب عفر وه نونملا ينزاملا

 كلوزن ميجا ىلعو كر ارورم نكي

 ي تف يف ةرتنلإو ىلا --وتف

 .ةونلا مالو قل هناا( يكب ) ىف في يف
 ترددخ ةيتنت لوهجلا لع تنبلا تيتف * هالو

 متي وجاف ينوتافو .نايبصلا عم بعللا نم تعنم مو راسو

 رتلأسم يف ملعلا .انفإو وتلا يف معبلغ اَْنَق موُأ |

 اوقْرف قاتف يف ديز دعب ام
 يدأت نسح داعب اييسوالتق

 دك 9 ضعب نا كلذو .ةيراج ببسب م 5 ينعب

 | مسا 7008 ىتفا اعاك هلا ا و

 َّق واولا ردكب يواتنلا ج محلا نّيب اذا ملاعلا ىتفا نم

 || ةزحلا ةرعك ةتنلا دع فيينختلل 2 ليقو لصالا

 اين لك نم ثباشلا ْحَنلا * * نوف جالت اهمال ت تادبا |

 رغصم يلا ماتيأو ميتيك ةاتفإو او اف ج ةيعف يو
 ةئراإو مركلاو هال ا ةتْنلا * راطشلا حدقو لل ١

 ردصملا يس واو م( واط لاق «تابغلل ةاتنلاو
 وتلاربا 3 نا يش ش ةقيتحلا لها دنعو٠ اًداغالدب عيج او

 كلا نعوهرحتالاو اييدللاب كلف ىلع
 ظ ردصم ةاتفتسالا *ىوكشلا كرتو ىَدتلا لذبو ىَدألا

 ١ . دابدجالا لباقم عأ هاهتنلاو تييلوصالا دنعو٠ قفتسأ

 ا 3 ىونفلا يصعب يذلا هيقفلأ 00 4 يتنلاو ا .هوتف اهيف 4 جرخأو اواهبف كا هل نابأو ةباجا نأ

 عم بعللا ن اانا ا تنبلا تتتو هموم

 لكلا دو مزق يو تالا حسو 0

 | ىنعباّيتافت لجرلا قافتو . ةئتنلا فلكتو ةّوتف اذ ناك
 ىتفتسإو ٠ ىوتنلا يف هيلا اوعفترا ماعلا ىلا |وتافتو . ىتفت

 هآَنقلا * يبني نا ةلّأس هاتفتسا رتل اسم يف ماعلا رالف
 هاف ةياةلادلو لاقي . ةلكذلا ةدلضواتابعلا

 رعاشلا لاق . دالوا|
 ماع نيتئام ىتفلا شاع اذا

 ةاعرلإو ةذانللا"بهذالَقف
 ىتفلا ريعتسا اهبرو . مركلا محل إو ثّدحلا ثباشلا ىتتلا |

 .هيلع ناك ام رح اراجع اًهش تراك ن إو ديعلل|

 ةوتفو ةيتفو نايت ناد ا ناّوتقو ايف ىلا ىف ب ْ

 ةلعفاال لاقي .راهتلإو ليللا رن نايا ينفون ووو
 تليكعما انو ىتفلا كن ثوم ةاتنلا# ٍناّتتلا فليخا ام

 دوسالا لوقو. ثاّوتقو ثا تاَيتَق 0 نانانفاه اهانثم ”ةمالل|

1 

 اهنايلغ نكس اموُعُمو ًاََقردنلاو |ونس

 يتنملاو ٠ ةعيرشلاب ةقلعنملا لئثاسملا نم هيلا ىتلأ اًمع
 للا ملعيو ًالالح مرحي - املا

 ضبا ينملاو. لوج تك يذلا ليقو الج

 هو ماشه لام
 ا اكو ةكم نع دانكن تفنلا نالف ف

 ]ا هدرب نكس هيثل لاو.

 عنتراف يلغأ ُنبللإو .ةسبحو ةفكةنع <يثلاو . نزل |ب
 لجرلا ًاففا * رّدنلا يف ءْتَنْلا لصإو عفن بز هل
 .مافا تاككلاب ثالفو» 0 راو .رتفو ايعا ةاثفا |

 تكاذ هللا اهيلع اوشرو ةراج اوّمْحَأ ضيرلل موقلاف |

 ٠ د د  ةانننا رح ًافنإو قرعيل عجّولا اهيلع

 تايننإو ةتعمد تآقز م و ةيقرافلا هتماقم نم يريرحلا

 تكس يا ةئعول
 ثنا *ريدلا نم اهيق ام رثن انف اثني ةتلج ثمف

 اماًناننفا لوهجلا ىلع اوثتفا امو . ركنا اًنأئفنا دوعلا |

١ 



 ىلَع ٌنبيلا نئفو انوتف هاسنلا ىلا لجرلا نآفو . ,دعتم | لب او لئاف وهف ا هاول التف ةلخنو ةريغو ل

 لود 3 0 0 : نوب رون ا دارا 0 ليليا لت ةذو٠ةفرص 0 لوقو ل 1

| 
 هيت نع نوتنم وى يام ل رم اب 0 لاز ا

 ةاقو.ةقرحا انيق <يثلإو .ةلضا انالفو . هربخ اًنوعْدمو تناك آلت ة لتفت ةفانلا تلتفو .هتعيدخ هارو نم

 .نوقرحي يا نودتفي رانلا ىلع م موي تايب اذلا ةروس يف ل للا لتفاو . ةلتف ىنعب ليحل ليف + ةالتفأ

 ةّضنلاو بهذلا غئاصلا نّفو . هذص هيأر نع انالفو | اعواطم 5 مريخو كبح لئفتو ل
 نم ديلا تييبل رانلاب ةقرحإو ةقئوبل اب ةباذا هن ,ةغلابلل ل اًمف لاتقلا * لدغ :او لتفتف هلتف لاقي لع

 ةنتف ىنعب ةنتف * ٌببوشم واصل اخ ةنا لهو ءيدرلا | ةّلثفلا عمجو ردصم لّتدلا * لبلبلاو لّْثَلا ةتفرح نموأ|

 ةينعا ةنتفإو . نانم كا كا ذو نقم وهف ةغل ابملل 0 نيقفرملا دءابت وا.ةقانلا قؤرميف جامدنا لتلاو 0
 انالف ةارملاو ٠ كو نقم وهف ةنعنلا يف ةءقواو | ةّليْلا#+ طغاضالو 8 الوازاحريطيألقا رزان ند

 انالف نتتفإو .فلالاب تنتفا يمصالا ركنإو .ةتهأد | لوا كلذو ةصاخ رمش إو ّلَسلا بح ةاعوو ةلل

 اا عقو يأ وه ناتفاف ةن ارق يا ,قروب سيل ام للا وا ُلْتَق ج طفرعلا ةمربو علطب ام

 نتافلا * ةنع ل ١ لوهجلا ىلع هنبد يف نتتفإو ٠ 0 ل ةنكل تابنلا نم طسبني مل امو ةماقم موقي ٍنكلو

 رعاشلا لاق. لعاف مسا ج طفرعلا ة ةمرب ةلتنلاو ان يا ةَلْيَف كنع ينغأ امو

 ماينلا عيطق مالكلا ”مخر لمعلا ليلا + ايش يا هلق كنع ينغأ امو: 0
 انتاف اه يداّئف ىسمأ ىتلا ةفلحلا ىلع دي دق يغِإل نم ٌقيقد كح

 يا نع لاو ثصالا ضيا نتانلإو . ُناَتَف ج اة ايوالا : كب يلا ةاححسل إو نيرجدلا ٌقتامأ
 +ليقابف قسوم لي نوع رف زابخ ُنوتاف *ناطيشلاو يا ًالينف كنع ينغأ ابو: .خيولا نرم كاعباصا نيب
 ديبل لاق . مد نم لحَرال ةاشغ ناتفلا ! نيب ةتاتفامو ليتلا 5 كيلا * لولا ردقب ايش
 يقرغو َناتفلاو يك تينثف |* ثاليتفو لئاتف ج ةلاّيْذلاو نتولا نم كعباصا

 ناعسنلاو ٌروكلا ّيمناكمو | ةالعنلا وا ةاأتف ىثتالاو لكَتْلا وذ قفارملا نم لتفألا
 . ناطيشلاو غئاصلإو ٌصللإو ةغل ابدل لاّمف ْناََلا |موق لاقي . لف ج تويلجرلا ةرطأنملا ةليقثلا ةقانلا
 زوخلا. نهلللا )ويف نعال ودلا ندع عمدا ةمو | ةفرط لاق .يدبالا لْثف
 مج وهو "مضل اب ناّتنلا ىوريو .ناّدنلا ىلع نانواعتيو | .دّدشتم رجئاد يَلَس رع ايتكنالتفا ناقفرماط |[
 ةناتنلا «ريكتو ركتمو رانيدلإو مثردلا نانا ٠ نتاف | مما لوتأملاو ةرثكلل ىدش لوتس زيا لك لآ
 لك لا ل غلا بف كلر بت ث يذلا رجا هديدش ةمكع يا ىلختا لوم لع ل

 اح نانول ينا ِناَمَتَف شيعلا لق ةنمو ٠ لااحإو نفلاو .مللاعسا سانلا لاملاو .ةبجعا اوفو ان ةنيفي ةنتف ١
 ةريخلاو ردصم ةيئنلا + ٌيشعلإو ٍةودغلا نانتقلاو ٠ ٌرمو ىثعالال اق .ةتهلد انالف ةأرملإو

 باذ.لإو ةيضفل إو رنكلإو مثالو لالضلإو ةالتنالاو تنتفا سمال اب يل ينتنتف نيل

 هيلعو . دالوالاو ل املاو ةّريعلإو ةنحلاو نونجلإو ضرملاو | 1 ٌلكالق دق ىسأف اًديعس
 ااًضيا ةنعتلاو . ةنتف مدالوإو كلإوما انا لافنالا ةروس يف | +

١ 

 رد 1 عقو ياوهنتفف ةنتثلا ف ةعقوا اًنالف 3

 الاه1١



 "ا ورأا ميرا سك ةيسفلا + 9 8 ةنومسي

 هيف تبعل اذاف ةييصقا فر ١ ع ف دوزأب 56

 0 يو. ةيران تاحن هيث ءاوطا يف دعص رانلا|

 ةماعلا

 تم غنت * خدشني ىتح ُةّئطو أخف ةغجني ةغتف

 خدشت سرضلا

 رق 0 راي ِى

 1 قرد وهو 2 دي ع >»ِ يثلا ى

 ٠ ضعب نم ةضعل لصف قح نط >> ضفن

 0 1 | . هيلع ةلخدي ويب ع ا 3 هريغل

 0 مهاصع قش و هلا نيبو. هيفقاتفلا

 ١ لوقو
 | ليجاف كت 3 نما نإ نال تلّضفا امو تلمجا يا تقنف امو

 يناج نيب عيج ا ةنلدخم 1 أعم نيب عج دتف

 ١ءقئر ا قاف 51 يناعملا نيب قرف دتف لصف ل قوعنملا|

 موني بر

 نا لازم ا كا ةغلاجمل] دوش ةقتف ىندب

 .نيجارعلاب كك ديزو» هاذ تنس ثالفو .اًةعف

 لجرلاو .ةنم ادبف ءامسلا يف اًهتف باصا سمشلا ُنّرَقو
 | مهم ىتنن ١ مونلاو . تافالا يا.قوتنلا هيلع ت كل

 | ةقتف لاقي. ده اعواطم 0

 فش نايف 51 ةقانلا تقئفنإو ٠ د ةنأو ىنتف

 . لعاف مسا ىئانلا * هب تو اييرو اّرسو اهعرض
 ريفا قاتفلا * ق تر يفركذ قئارلا قئالا وهو

 نضيبالا فيللا لصإو نيجملا كاردا لت ةريكلا

 ٍدةلناو هيشلا قتاتو٠ 0

 ءطالحإت سيفا عع

 مصل |و 1

 أضيا

 ه1 ا هيف عقبو هاذغلا لي ن .

 قمنلإو٠ رطملا لبي اق يا 007 7 .قوتذ

 قتلا راب ملل 1 هلي راع 5 را

 الآ ١

 770 ةليق 55 ةظيلغ ةطاشوا ّيبرلا

 َومَلا ةماعلا |

 فلا |

 ا تاق مخ * ّيرلا ن نود تيرش لبالا تتفتف

 د

 د قل 0 ةياساسلا ةتماقم نم يريرح

 3 كا 1 0 :
 | ةقتف 7 تقلر دض ةأ ارزاق: بصخال اقف قشني قتفو

 | ميغلا قاتفنإو اهنيعو سوشلا نرقو ةسايكلا نودرعو

 | ننتقل * ةطولخم ةيودا نم

 كااتف ج َلَعف ينشب | جذل 35 0 رظن,دقأو طم م

 0 |١ ميرلا وا ةيرثلا سو برثلاو للا

 ىهو قمت ىلا نالف جرخو . قاتفلاب قى
 . عيصل او ةاوومااوتنلاو: نكامالا نم عشا جرا ام

 * ويف ةأرما لاقي. الكلاب قتلا ءارملا
 0 ةقتفتللا هآسنلا .ىرم

 || نع قيتتلا * ضرملاو رقنلإو 0 تافالا قوتنلا
 .هديدح يا ناسللا قت لجرو . انمس ىقفن قيفني ام ل اجلا
 دولا حتاعنو نانبعش هل يآ: ركض الك

 | ةنمو .راجنل او باولو كلكإو داتحلا قتيلا * قرأ 1

 ىلا

 اهليبس حت راج كو

 بف بابلا فاكس

 5 و ةقع ةفنملاو ٠ ةقشم صن .نلاوتلم*رامملا ياو

 | الجالا ةعيرلا نالسللا ةدياذا افلا نم ةقتفتللاو

 ىتنلا ةلعب باصملاو لوعفم مسا قوتفملاو
 اًمتفو اكعذو كنف كتفيو كتفي لجرلا كنف

 ؟نيغبلا 010 كود ابكر اكون فو

 زهتناوا رتلفغ ىلع ةلمق وا وب شطب .نالفب ثالف كتفو

 رمالا يفو .بعا وا ةرهاجم ”هحرجوا ةلغتف ةصرف ةنم

 *ديف غل ب اًكوتُف ثبخا يف ديزو .تجع ةيراجلاو .هبف حلا
 *يثلإو . ٌةرهاج ةكتافم هكتافو .ةشفنن نرطتلا كتف
 .ةمواد اًتالفو ةعقإو رمالاو . وون و لكأل اكةّدغب ةعقإو
 ةمواس اذا هتاف لاقي اك هعيبب ماتسا ام ءاطعا اًنلفو

 كلّتفتو ٠ كتف يف ةغل لجرلا اي .ًاميش دطعي لو
 لعاف مسا كنانلا * اًدحا ريائويال هيلع ىفم ورماب
 'ِه اذا يذلا وه 0 عاجل ١ »يرجو

 20 ملط جيرع

 ُنْيِرْكَسلاو ا ركتنلاو رتل -ركتف
 مظعلا بت ارمالاَو ١ ةيهادلا ن ني ركتشلاو ن ني ةركتفلاو

 ةيهادلا َنْيِلْكَلا - لكتف



 واصلا ىلح مانقإلا ببس ناكو عنا ل | عفد 1

 ةرردلا ةرارلا لعف دنع جراخ ىلا ى رم :رجلا نع ةداسلا ا

 فرإو لوعفم مس ١ حوتناإو ل جيشنا كا |

 عل | ةهكرح يذلا

 ةحاسملا دياب ىوسام يف ٍِ يف مدنع تاحوتاملاو. قلقا ٍ

1 

 ءاظااو داصلاو ءاظلاو داع يا

 اهاخراو اهضوع انف |يينتي ةعباصا 35

 | ناك م ريفي خي لجرلا و نيللا حنا لصإو :ايتيلوأ|

 * ريبنأو 8 لجرأا ا .اهزتف ىنعب ةعباصاد يف جوففا

 لبالا هي قّرطلا هبشو اطوطو مدقلاو تنكلا

 ةنيللا نابقعلا نمو لّسعلا راتشم هيلع دعقي ربِشَح

 للبت اهفالخا تعنترا فالخالا هايقف ةقان : حانجملا

 وتل | + حدم عرضلا ت تاوذو ةارملا يفو ا

 ةتلحو ١ لجرلاو ديلا عباصا يف نو كيرببك ماخ' يعل |و

 مذا هه ١

 هائقف ىثنالإو لا وذ قآل # رف عج وهو .ةيلاخ
 فزطلا 01 لجرو» تكلا ضيرع هو فيباقا دف ج ١

 نظف لوا جرخت تاونه عودا نم خئافألاو٠ ةرئاقأ |
 زم ةدحاولا فرعتف جرختست تح: اك

 دعب 6-52 اًراتفو اًروتف رتغيو أ رافي هينا نيغأم 1

 دعب َنالو ُةتَّدح ترسكنا ليعلا نع ٌنالفو . ةّدح ً

 ةرتف حلاو .نوتافو رتاف وهف رح نكس ةاكإو .هندشأ|١
 ةيسجو . هرتفب هل اك ارث <يثلا رتفو .رسكنأ اروتفوأ |

 0 م رز

 رعاشلا لاق. فعضو ةلصافم تنال ايفو ايو |

 ا ::و نكس بانل |و..أ ارتاف اف ةلعج هركف | أ ةذاملا 00 ةاود ءابطالا دنع إو ٠ 5 ةببش 1

 رسكتاف ةنونج تنفعض مالغلا رتفاو ا

 اددجإ لكش كلمن ١ ةكلحا 6

 0 رتاف فرطو. ل مسا رتانلا ع وهوا لا تي ا ١1 دعوا ارا قالا درخف ه هبتار م

 ظ اظصلعض ادعام 5 يقفل فورتكلإو. ةلباقملاو ربملا بابوا

 ٠ ردصم 0 :ةرونف 00 مهضعنوأ فو 007

 ةيايسلا فرطو ماهجالا فر ط نيب امرتنلا 3” ةوشغلا | رهاظولا اهسوؤر لاما يأ هيلجر عباصأ أو ثيدحا

 ابيع يلع 0 ندم 10 را اىمحتف اذا اهانن ان ههولج يف هلجر عباصا عن حامل | يو. مدنا

 ا ضرع وأ ام 9 دافيرتساو او قفل عج للا

 قرتف ىلع لكو .
 | نم نيأم هبشوزتفالا ثئّوم هآخقنلا + سرجتال لج

 .تارّتق ج قرعت ىتحنيلجرلا يف ةرتف كنذخا اهطوا

 تارا قيل
 ةيادلا مان دومح ةرتفلا |

 | ىهف صف اهيف ناكاذاف اهيف صفال متاخلاكةّضف نمأ |

 قل عة «يشللا نئتف < بلطلا يف ىصقتساو|

 را ل ةغل ابملل دش

 اًرتف ٌنبيف اك ياظعو ..يثه سب ل ةناك يلغل ام

 اندلاع .ةقياق

 ىنعب *ثلا رتفتو . ةنعضا انالف ةآودلإو . ةبراش رتف
 < خسا

 رجخسا سومانلا ذج 2 حل يفو٠ "ينس ١ سونلارتنتسإو] .رتف

 ةغل ابلل لوعاف .رت افلا 06 روتانلا 7 رظللا تاما

 ايف مت ةاشا مال ل

 نم لّضعلإو فعضلا رّفلاو . قيقدلا

 ن 2 0 الاد 6 بع اجل
 ةدئاملا روس يف ةنمو . ترامزلا نم نييبن 10 امو

 ٠.لوسر هيع نع لاح نوكس يا لسرا| نم
 تتاتودلا نيب 6 اًنهبا ةرئفلأو اذا ةكمسو حلا نم

 ثارتفلا ضعب يف تيوا ةيتارفلا هتماقم نم ّي

 تانيرعنلا قو هيو 0 يأت

 :ريرحلا لاق

 ةعيبطلا ر انآ 556 ةقرح

 ةكيسلل بتل كالا ةيدنع 0 * ةيبلطلا ةّوقلل ةرّدخلا

 رعد رتثتلا < ةرركذملا

 ةعطق ةصرتف ةصرتف

 هترخوموا جرسلا ةمّدقم يف ريس ك اردنا -كرتف
 ةقمراع تكارلا ةاذآ ايكو

 لراغ ةنع شتفو . ةيفصت أنف ةشيفي هيشلا شف

 هاو مهيدأتو ةقئار ا صمغ ,ةماقم ةعابجل

 ِ نا * شيتنتلا ريثكلا شاَتَنلا * اضيا نييشدنلاب

 لهاو لصبلاو سباايلازبخلا ردك نوم لمعي ماعط
 الاه١



 رولا لئالوأ نآرنلا اوفو 4 جتاوف جا .توتنملا تينلإو توبتل ١ رمشلا ن م ةلتكلا ١و اهيفأ

 0 ملا ةحاتنلاو ةحاتنلا ةعلتنلا هيلا" نإ كيوت يا تيفو كارديحا لاقي

 0 ةغل اهلل لاعف حالا * ٌدئاط يللا *تئاغق جتمينقلا نم ٌصخا يو تونا طولا 3“

 ْ .رصنلاو يراجلا ةككإو ٌردصم حا ا*عئاتف ج نالجع م١ معلا ضرع يف عفاو للاصتا قرت * ءابطالا دنع تثننلا
 جرصنلا يا .مت ل 5ك هاج دقف لاننالا روس خيضتمو | تتفملاو . راغص احا ىلا قّرننلا نوكي ن ها طر ا

 اروح ةبحمأ هيفي عبنلل رغ ضيا أل او .حوتف | ىدوربلا رحاكر جت 71 طاخا ةازجا رفصي ةاود م دنع

 لها دنع قل إو. جدلا نم خخسلا ىرجتو يسولارطما .جرف هيغلإو .ةقلغا فالخاَتف هني بايلا ف

 ا نموهو رأ هلا ا حي ةكرحملا نم عون ىلع ىلطُي ةيبرعلا تيب ماحلإو ٠ ضرالا يف ا 2ا1ا يرحب اهرجت ةانفلاو

 | لاقيو فرحا ظفلب اف ةئراقلا ف ىلعو هانبلا باقلا زاد ناطلشلإو . قل ايم حاتفور ختافوهف ىفق سانلا

 و نارفلا روس نم ىلوالا تلا ةروسو . مينفتلا هل ةحاتفو احن هيبن ىلع هلل و .اًرهق اهكلمتو اهياع بلغ برحملا

 نيذللا نيبكوكلا رظن نع ةرابع نيمجملا دنع بالا | باوصلاو ليق . احوتف ترا اص ةقانلا تمتفو ٠ .ةرصن

 ظ نييتمضب لاو ٠ دراطعو يرتشملا رظنك ةلباقتم اهتويبا «ترا ام ارق همامار ىلع ومالا نو. لوهجلا ىلع تقف

 || ريرإونلا م 0الا ةلباقيو حوتتما عساولا بالا اوكا طة طاع ساعا الا عن + ةفررعبل مامإلا لع

 لاقي. لدا كج و ”مايح هل شيِلااَمَو سارلا ةعسإولا || هاضاق انالق + نالفو. اهعم ا قام ةارملا لجرلا <ءافو

 م جرلا ى يعل | + . لوعفم ىنعب لف وهو 2 ةروراق | ةقانلا تفأو: اديش وطعي لو ةمواس ايزو .ةكاحيا

 عنو دول تع تنل | ةكرح ةمالعو ةّرملا للا .لوهج ا ىلع تف بإو كلا ليقو.احوتق تراض

 + دي هب لواطتي 0 ركللم نم هدنعامب ناسنالا | تقفناو ٠ . سانلا نوود انفاخت امهيب اًمالكاتانتو

 و ليلحالا ةعساولا ةقانلإو ؛ ىمولار طللا 00 تو. كوي حلوب 04 لافي: تف عواطم باوبالا

 مل امع ميش لوصح نع ةرابعو عمج حاوتنلاو .“ | .بدالإو ملعلا ن نم هدنع اهب اًريقنم هب رهاج مالكلا يف 2

 أ | يام تاحوننلا تي تانيرعت 4 ةنم كلل ذاع 93 5 مناف <يشلا تدتفو . تف عواطم بايلا جننإو

 فرحو جتاتسا ردصم حاتفتسإلا * برحماب نادلبلا | فالخ بابثإو . احوتق تراص ةقانلا تحتتفإو .جرفناف
 دنعو .جتأن| ردصم حاتتنالإو .لَأ ةاغلا دنع حاتفتسالا | راد ناظاسلاو .ِهب ُهآدنبا اذكب ءيشلا تفإو .ةفلغا
 زنكلإو ةنازخملا تَلِإو . وسار يف ق رولا قاقشنا ءابطالا ةيشلإو : ُةََتفب عب بابلا جتفتسإو ..اهحتف ىنعمب برحملا

 ةحئانم. نا ام صصقلا ةروس يف ةنمو٠ جام ج نزلو 0 .رصنتسإو تنل ١ بلط نالفو 5 02

 جابصملا حاتفم ةنمو .متنلا هل 1 حاتم او علو ون . تلا ماج دقف لومتفتسل ن ا ل اننالأا روس

 ةاحانم دلل ءانعضو وخنلاو ويصل قال فاك لا دمحم ب 0 0 0 0

 .جافمو ام ج نيروكذملا ا د : يذلا 1 ءيثلا ا

 | يا هعتافم ةقانو . قنعلاو ذختلا يف ةمس ضيا حاتتملاو | ةءارفلا اهب تقفي ةنال كلا ذب تيس باتكلا ةحتاف ةنمو
 أ اهحاتفم ثيدحلا يفو .ٌنامم يا تاحتافم قنياو . ةذيم# ىنعب ةبذاكل اك لصالا اق: ادطلا ولو نلسلا ق

 ةهبش ةولصلا نم عنم ل ثدحلا نا كلذو.روهظلا| كينأنل اما ةانلإو امسا تلعج مث مث فصو وا بذكلا

 روقملاو اهوحنورادلا ىلا لوخدلا نم عناملا ى داع اي أ ةيدمالا ل[ :ةينضولا مم لقنلا وا لصالا يف فوصوملا

١| 



 كلرمإ ضباء ل ل ضان ١ لاثما|
 زال ةينسكأ كما نارا اب دارملا ليق . هيلع ليث |

 العيلاب كار لع سانلا لعج ةيلفخما 2 كارل 0

 اهرض ا
 أ قالبق دّدرتو هائلا رثكأ ةافأَق لج رلا أقم

 لف اا الك فوالافأقو تاكو مالك

 جنا ةنألا ترا فالاو ننال

 دَعْبب ده الإ ناحل نقلككا جارخا ىلع ردقبال

 يب اكلم مم مانلا هش املا ارخا لوا يف

 ةئىصل ١ ىلع ةءلكلا فورح

 ار يف ةغلوهو قالا ةذحا تام ىأفي لجرلا قف
 قاّونلا وا ةدعملا نم جرخت ينلا حيرلل واول اب قاّوثلا ظ

 رعجولا زمهاب| |
 4 لأقتو 4 لكاغعب ةلعج ًاليقفت 4ب ةلأفلأف

 لالا «رّطت محال ايفا لافإو الااغت ل ءاقنوال وت

 ةنومستفي م باول يف «يغلأ د 0 نايبصلل ةيعل

 ممي ناكةربطلا ص لاقلا + وهل اهيا يف نول
 ار والا اننا خدي عمس اذا كوب نعول

 م لوؤوذ ذ جرشلاو ريخما يف لكعتسُي وأ جاو ١

 + ةرييغك يأ م 21لقل لجرو٠ .ريضال يا كيلع لأفالو

 ةفرطل وريح وبا ىفتإو:٠ نانا لا للاكل

 ٍديلاب لئانملا بيرتلا مق 3
 ُ افالم يقلل وح الا 3 يتلا

 2 3 0 وف 1 3 2: لزرع 0

 الا هيف دان ازو ةغسو اًمآقا ةماقاو اهيئفت ا مآف

 دحاو 3 فال: نم ةءاهلا مآنفلا * مأف ىنعمباموفتروعبلا

 اًضيا نراعلاو نراها يف لوقل ةماعلاو .هلظنل نمل

 دبل لاق .ب ج جداوماو رجال نوكيا
 ام اذا اهيغلا ُيِزاف كبرإو

 أ راش أ جامل تر

 ماس مأ 0 0 د اعطت مط يا موف هو 3

 5-2 اك و ا

 ةكراح الا .ءاذمو.ءاشم ةيجو :ةيفاديزم عسوم يآ

 اممم
 (ةّيئايةيوإو ) ايأَفو وق هاني نالف سار ىأف

 ؟خواوألا بس ع لإ لجرلا ىأفا + ةّتشو ةيرض
 2 جرفنا انني امو. أمو .متنن

 + طسبنملا عفن للا كلل ةيئافلا »* عدصنا هيثلاو

 فيي هيِطَولإو نيلبجما نيب عدصلإو ردصمو أَلا

 1 هين نأ ع ىنلا ىاتنإو ةعص وم

 ديلخ دراما نع كيو لانا قب هرانلإز

 يداولا يف قيضملاو برغملاو ليللاو لاجل وب فيطت
 يا ةّسيقلا ىَوَأَفلا * سلمالا عضوملاو ةعس ىلا يضفي

 ضوع ةاطإو ةنئاطلإو ةعامجلا ةدعك ذي ةّكلا * 5 2

 يف ةقلا تايلكلا يف لاقو أف اباصا يا كيلا نم
 .دضاعتلا يف ضعبمملا ا< امضعب عجرب يا ةرهاظنملا ةعامجلا

 ءاجتلالل شيحلا ارو ةيبفلا ةنئاطلا ةّلا تاب لا قو
 0 لاق. تآبفو نوف ة ج ةيزطا دنع دنع مهلا

 ئدابا نوريتلااركذو؛ ةقئفتماةرف يا انيق مهقج اج اح نم

 رعيفكذوف اهلصا نا كانه لاقو اَضيا ايفو كلا

 اطل نك كم قاد كاشف - نك كل

 نكست مث ةعاس يرد | غولف اجلا
18 20100 0 
 2 ةضاختوا كككأ بادو نعت اك ع

 ملعو عنمو برض باب نمّىف ابو انك ل كي أتَقامو
 فد يا ام يا

0 001 5 7 

 ىه ٠ عباصالاب مك هد ان هن ءيشلا تف

 »د

 أمني ةنع فو. همك

 تنذف عةخحا هدعاس يف ٌتفو٠ توتنم *يشل ىثلاو ثاف

 ار
 1 مر

 ءيشلا مكضطو ٠ هال ١امإل دش و ىنعمب أةيتفت < سا

 تاتنلا * رسككا اناتننا هيلا
 يف َشْلاو ردصم ثلا + ثوهتللا ءيغلا نم تيفتام|

] 5 
 ويك يل ةنلم رو عمي لام # ةرضصلا

 2 مل اع و ترا

 كك 5 درا تي عمات تشن ةسلاب قري تالاو 8 3



 .اهركشي أ تانسحملا لعفي "لرب لونك ةرور لل 2ك

 اهبش طبرت كلذك هطرشب بارا هآنلا طبرت امكو
 مرد ةلف ينتاب يذلاوخ طرشلا هبشب باوجما

 نا ةطسإوب عراضال ١ ثلافلا
 كراد فرعا ام وحن ىننلا هي كلذو اًبوجو ةريضم

 ةبصان نوكت ن

 ١١ هاعدلاو يهنلاو رمالا وهو ضحلا بلطلا باوجو كروزاف

 كال دلو ييسملاو [رشاملاو راسا
 سقو هم دف مداق بيبحلا لعل ومنو كمر اف فرز و2

 ا ست ناك م

 قباسلا ىنعملا عطقتف فانستسالل نوكت نا عبارل ارلا ا

 و وريغل خدتبتو

 وكل همم
 دكت نوح وق

 ليزو كيرف كود وه ةدئاز نوكت نا سماخملا

1 

 هوم يذلا وحن قلص نم نيتاج نمضت ام يف دحإو
 ىكلوضت ةارماب ترر» و ةثنص وأ ا دي بضغخيف

 تم ابيف امل كلذو : دنه يبتف كتضي دبر اجو

 نيا ل طبالا ةقمملا كبلات

 اف

 هواف يق

 .ةفلئخا لطابلا ل ء تانفا - تأف

 ةأفن تان لوقا لغ الف سدو
 يف مللاو . هللا يف ةلعج اَدَأَف هدفي زبخلا دأف

« 

 كلا هارب 2

 هك كلم رول وم دارة باصا ديرو 4: وف رانلا

 دقو .ةيف ةعضي دامرلا 3 اعضوم هل لعءجز فلل دافو
 عشرا ءراندا 22 7

 هداوف اكتاداف داني دئفو اداف لوهجلا ْص نلف

 ع 1 وكم * 7
 تر ادءونت رانلا ت دانت دع مجو كو داّوذلا َدِيفو

 اناا ااا اودقوا اًداَقتفا موقلا 0 تدقوتو
 اة ركذم مدقوعل بلقلا داَقلا «.هاوش رانلا يف ملا
 | نم ءيرملاب ىت 000 وا ةئادغ 0 فا نا

 | يأ نوكي عقرب نوحيف نك هل لوقي

 كا نم زبخلا عضومو ا يف لوعجلا زا دولا
 أب كوم ةبدخو دوتسلا ةدادملاو دانملاو دانملاو

 [* اهزيجت ةرهلا اقف ةرافلا زمهتا ةيارعال لليقو

 00 هاتر هر تكرتا كت ك2 ةلاح ِق 2 ا 1

 8 واخ عزم 5-7

 ا

 را حج اهزمه كري دقو 3 0 بشخلا ٠

 ماشا ربك رقم أ

0 

 سأفو ٠ *٠سووفو ا

 || واولاو جتالاب داّوفلاو ٠ ةدئفا ج بلقو 8 دبك

 ىهو.يسوم ما دائف نم غرفا للاثما ن.ءو٠ 0
 || ىسوم ما داف محو صصنلا ةروس يف هلوق نم 1
 هيف "هال ةنا اهدحا ناينعم غرافلا دائفللو .اًعراف
 *عيطمالو هيف لما ال ل احلا وس ةنا ينانلاو . نزحالو
 * هل داّيفال يذلاو نابجلإو يوشملاو رانلا ديلا

 | |.لكا يف لوعجلا زبخلا دأَتتلإو . ديئافمو دئافم جروثدلا

 | |لكا يف لوعجلا زبخإو هداّوف وكشي يذلا دْوكتكاو
 ش نابجنإو يوشللاو

 |. ةلفد ةيثلاو : ةرنح ارق راني بارنلا رأق
 أ داطصت ت دوييلا يس يودو ردصم اتا مايك |

 ا ةجنان دفا '.انلاو 0 فو هرارتف جركذلل ةرطا

 1١ فال كلا «ةراق :دازبا"باوضلا وكنت

 ةرانلا ةّسيد ىلع اهنال اهزمه زوجي وا اهتّعار ناروفل

 الا رينك راف ناكر دل هيف تقكقو ف 6

 |اركذللر ,انلا ةرأنلا 8 ءاسفبلل نعي ا ااحقرا لأ

 ا
 اذا عيدبتو تحت اذ ذا كفن املا سرق جيرو كالا

 ةرئلاو ةَرمَلاو ةريفلإو
 ةرق َضرإو اسفل جي

 ٌضرا * ةروو كذملا جيرلل رأفلا ةرؤلاو» .نارينلا ةريثك

 ةيرض اًنالفو : م ف 1 ةبشنخ ا

 17 الحلا طازإ ساق "فاض اكو سأنلاب |
- 

 اع مطقي ةربصق ةواره تاذ 1 او ردصم نا املا

 . كما م ةمافلا ةدب هدحلا ماجلا

 دلي ًافو وحال ا انفال

 نمو ل اعتسالا ةراكل اهزوه 5 اهساب نتئارطلا



 م
 هر

 تاجلا ف ىو يلج قير ند دررتشلا سا
 0 للا هبشت اهتروص نر الواط لا

 ددنلا نم نينامم نع ا

 !افالخ هل لد 10 فرح ةدرذللا ءانلاك

 اانيتأت ا ةيصان اهنا لل موق ف 0 ضععبأ

 كلثيف و ُح ةضفاخ 1 هاوق يف دّرمللَو اند
006 

 3 الذم رج 0 ريتسلا 7 ؛َط دق 3

 ع ل نا 2 0-0 7 درتو٠ 7 ْى
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 نوكتو : لئحا ةدم الا امي نكب مادارا وف ديزأ

 ةغضم قلك 6 ةقلع ةفاأ 3 اننلذ مو م ىنعمي

 | ىاولا ىنعوو . امل ماظعلا انوسكف اماظع ةغضاا انتل ||

 نسل عسا لك

 ل زامو بسيبح ى رد نم ركل انق

 لو لوخدلا نيب ىوللا طقسب

 ىل ةلمج .ةفطاعلا يف بلاغ كلذو ةيبيسلا كلايلا]|

 فذح ناف 2 د ةزكوف وحن لوال اف ةفص ْ
 رعاشلا لوكا هي فلا يع 4 هيلع فوطعملا اهعم

 انب داري ام ىصقا ناسارخ اولاق

 اناسار 5000 دتف لونغلا مم

 م دينتو فو ذحلا نع جنت اهنال ةيصف تيتو

 ةيببسلا ماللا ىتمب ةيببسلا ةآنلا نوكت اهل انانكو دس |

 اهتم جرخ احن ايليف الل اًببشاعدعب امقاكاذا كلا

 ل 3 كلنأف
 موتز نم ريق نم نولكال وف يناثلاو٠ مار

 0 لصفم فطعوهو يركذو واروع : ديز:ئاتك
 ةااناك امم ايهجرخاف اهنع ناطيقلا امهلزاف وق لوح

 | جّوزت وحن يب يش لك يف وهو بيقعتلا ينانلاو . يق

 هللا نوبحت مك ناوحن اًئاننا ًالعف نوكي نا ةفلانلا|

 5 ةرتكت ناف ربخ نم اولعفت 00 فرج

 ١ نا ةسداسلا|

0 
2 
0 
 اك
0 

 . ميرحا نم هيلع نوبراشف نوطبلا أهنم تيد ايف

 اها ىلا غارفو مدحت | درج ل + يخ دفو

 عمم هانلل 0 مهيلا ةبّرتف نيم لب د

 رعاشلا 0 دوجولا يق اهيناعم

 ربتالاف متاغلاف جياصلا ثراحلل ةباّيذ تنهب

 ! 5 ىلع ٌلدت نأ ينانلإو. 0 خف جك يذلا ياأ عب

 لضفالاف لك" الاذخ وحن 000 ف

 لعل دن نا كلاثاو .ةاسحلا) ىلا ل اإ:
 فتكيتلخلا هللا محر وحن كلذ يف اهتافوصوم بيترت

 نيرصتملاف

 27-0 ١ ينانلا

 لئاسم تس يف رصخن وهو اًطرش نوكي نا حصيالا
 كسسي ناو ون ةيمسا ةللج باوجلا نوكي نا اهادحا

 باوجلا نوكي نا ةينانلا .ريدق ءيبث لكىلع وهف مخي
 3 اه تادوك) ]يدمر تزا نوع ادباج الكف

 كيب كلذو باوهلل هل ةطبار

 ًالمف ع نرل ةعبارلا . هللا ميبحي ينوعبتاف

 قرس دقف قرسي ناوحن ةقةح اما ىنعمو اظنل ايضام

 تكف ةكيسل اب اج نموحت اًراجم امإو لبق نم ةل خا

 انرتقم باوحلا نكي كولو 1 رانلا يف هوجو

 دصلا هل فرحب انرتقم بإوجلا نوكي
 رعاشلا لوتك

 هاظا قتح يذف كلها ناف

 اياتلا بيتلتداكت 7

 2 دقو: ةردضلا اطكرو قدح يْذََّر رو ردكسلاو



 ريدك جالو اسويه اك الاطر اق ص عا
 .ةت دعب اهكرغل الا رمال ل وا تبلق اا

 كلبا [كلدانما اف ىف[ ذك ل عج نا كداغ وأ
 زاجتالا ةياغو لالخالا ىلا يضفي اموه بانطالا ةياغو

 ثلا حالطصالا ة ةياغلا ى قاطنو :ديتعتلا ىلا يضفي اموه

 | حالطص طصا نم اذهو فاحزلا عاونا نم عونا نم ناعم ىلع

 ةفاضالا نع عوطقملا فرظلا اهنمو ٠ ثم ضورعلا
 ةتاضالا كنك 8ع اذن أ (كافلا تدع

 لثثم ملا ىلع فاضل | ليطيل ف1 لحما ةدلزف
 ل اهار# ىرج امو دعيو لبق

 اطصم ىرم اذهو تاياغلاب

 ءىشلا 50

 | تاما

9-2 . -. 

 يس دو هيلع وه بارابو
 ”ل ع 2

 بلطي هنا ثيح نماض در

 كة درصتلا ف هنا الا ةباغلا نط ا . عبط لكل ةفك هاو

 1 34 ما لعافلا ىلا ةدئاع 350

 51/1 وضخَع نكمل ينل :لعافلا ىلا ةدئاملا ةدوصنملا

 اق روصت نلوم :ضوقلا 'ليقو  لعفلا كاذب

 0 ٠ | دعب نيوكت يا ايف ةياغلإو لولعملا داجيا يف عورشل

 ٠ ةياغلا ءادتبال يتلا نم ف ةياغلاب تازلباق" عورشأ

 ةوض ةيايغلا * ءزحلا ىلع لكلا مسال اًنالطا ةفاسملا

 ناسنالا الك ظ 0 0 أ رعتو نقيتنلا عاعش

 ج ا.هونو ةربغلاو ةباحل اك هسار قوف نم

 1100 مذ ثيدحلا يفو .تايايغأ

 د ١ ناتماغ اههاكقمايتلا مدي ن نارع

 ةدئانلا وىه ضر ل

 ُْق تر 2 ةيقلا #2 نات اح

 ةياغلا بصان يملا يق

 حوضوملا ايغكاو .ابعضادو

4 

 )ع

 هيلبو

١ 

 ا موق ةنمو.: ةياغلا هل ةعقنمو لعفلاب

 ا لخدتال ةياغلا ناك نا

 ظ اندللا ىنإ اه

 ان

 نيغلا ٌبناب

 ءاشا

َ 

 باب



 | *نايملاوا ةيثكل لبالانم لفل. لوو لاغا ج أ
 كح ال ل باب يفنركذو ةمرلا يذ م

 ىح مهاسإال ن

 .-ا ُنالَغ ْ

 ١كلخ لو وق نإبو ةنيب ناك

 ىلع وهو 0 موةدرف توع يأ ٌبارألا هينيع لخدي

 | لوني ؛و هينيع ىلع تاره زادي لعغ ذنب نئياف ةرغ

 لّلحت دق ةنإو مهاصي ةنا 58 نالغاي فاَلبع لْلَع

 ِكاَرغ َنآلْيَغ ماو 5 هولتقو |ولبقي ملف هني نم

 0 5 اراإو ةرللا ةليغلا <” رلوغ عمج ٌناليغلاو ١

 ف | تّرضا لاقي ةأ 0 ارم تلئيغتسا نم مسالاو عودلا ةليغلاو

 .ل اينغالاو ةعيدخلإو ةقشقشلاو ٠ نالف دل اوب ةليغلا

 + هلتفف عضوم ىلا هب بهذف هءدخ يل ليغ ةلتقوأ |
 * لاغالا يف مكياةنال دسالاو ةغل ابل لاعف علاجا ْ

 | مالغلإو ةانيلا تايرلا دعاجلاب) كات مسأ لاتغملا

 ةفراولا نانفالا ةقلملا ةرجشلا ل ايغملإو ٠ هلا نيمسلا||

 ب | تاثلا يخلو لي غلا هلال لالطظلا

 هبف لخادلاو ليلا |
 مل غيناررحذ يلع ميلا رلغ

 نابع وهف ةفوج رحو شطع |ويغ ميغي ريعبلا ماغ

 .باححلا اهب ىبظإو مَعتاذ تناكةاهسلاو ع قاو

 # "حرم ميغلا هاد ةباصا لوهجلا ىلع ريعبلا ”مغو

 ةماغا تماغإو اًمايغا تمغلو ايش ةليشلا تش |
 ناكملا يف موقلا مغاو . تماغ ىنعب امين تميغتوأ |
 لبللا مغاو . شطع يا ميغ مهباصا !وهغإو اوماقا |
 هادو 0 َج كالا ردصم م أ #31 ميغلاكاجأ |

 ميغلا ةلحإو ةَمّيعلا *لئقيال ا بآلقل اكل بالا فأأ ا
 .ماغ ريعبلاو . شطع اَنْيَع تيغي لجرلا َناغ ا
 لوهجا ةغيصب بلف ىلع نيغو ٠ تش ٍنالف سفنوأ||

 دع دا هيلع لطْعوا ةوهشلا ةسعت اننغأ |
 اغإو . اهينك اًنييغت اًْيَع نيَخ * نيرلا هب طاحاوإ

 ةبْوُر لاق .اهسبلا ةناغا سلايل
 نّح دما عيبرأ 5 لالب ىسمأ ٠

 نيغم ميغ فانكا يف رطما ١

 دع لاك او طرغبف اهبرّعرقي ال ن ا

 ص

 لوهجا ةعيصل هيلق ىلع نيغإو 00 ىلع ةجرخاف

 ىتح يبق ىلع ن ناغبل 4 هن ديل ةنمو٠ نيغ ىنعب انأيغإ |

 هكر ةيانك وه لدق. 6 نيعيس مولا ِ هللا رفغتسا

 ناو اهناف ةيويندلا حاصملاب ةيقارملا نع لاغتشالا |

 لع مالك ةييرخجلا ىومإلا ةلباثم يبين 3 تك

 يبو ٍلعتسر رود ءاغ فرح .عكخأ| * ةيقارملا لها

 ىنخت اهجرخم
 ثري لد 3 و ص مو 36 معنب لب

 00 لاق .راسسل |

 نيغ 0 ُِ ةماح باصا رباقع يتيفاخ نيب لاك |

 ًادصلا وهو نيدلا نود نك كان رعتلا يف لاقو

 يللا رونو ةيفصتل اب لوزي قيقر باج ًادصلا ناف

 لئاحلا فينكلا باح اوه نيلإو .ةعم نايعالا ءأقبل

 . ىلا ريثك عضوم نييغلإو . داةلعالا ةعع عم هزل |

 ثوم ةاديغلا * نيغلا ىح نم سن ١ لثكا ةنمو
 ع ناصخالا ةنبللا قولا دارضنملا رم نيخالا |

 ةنيعلا * برغملاب 5 ةراغو .رتولا سار ةقلح هناغلا |

 . ةضغ يه ماب ناك اذا ليق .هآم الب ةفتلملا راجنالا |

 رضخالا نبْعألا * تملا نمل اس امو دي دصلا ةتيغلاو |

 ني ج هاَمِيَع ىثنالاو ليوطلاو
 .نويعلاو رابالا عيذم ٍغ اللا ٍليِغفنيَعلا فنيغ

 ,ةدام يأ مقنع وذ رو

 كحول تذ ةيبلاو بيتل - ببيغ
 ةنيع تقهيغف ةرصب فعضا يا ةنيع مالظلا َن َقيخ

 طاشنلإو 2 2 1 وطلا يعل فما

 ارتلإو رظظعلا هب فصوبو 00

 ةللظلا ميَعلا - مهغ
 ايغإو . اهبيصن اغا اهايغإو ةييغت ةياغلا يح -يغ

 سلب نالف سار قوف روقلا اياغو . ماقا باححلا
 5 5 او ةيارلاو ىلا ةياغلا * هيب | ىلظا ةأياغم
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 ساعنلا ةبلغو نمآلاب حّرفلاو برشلاو لكالاو ةفظلاو

 ايندلا ميعنو يفطملا لاملاو ءدإوس جاجتل ا ليللا نمو
 تاذو سانلاو ءافرطلا ةعاجو ٌةفنلملا ريثكلا رجا |و
 ةلططلا لوطا +: لغم جرتبلاو ةابظلا نم نبللا
 ليطايغ ج ةمكاراملا ةلظلإو تإوصالا طالنخإو

 رثاخلا نبللا ميلا ةدّدشم ؛طْيقلا - مطيغ
 ام ظيغلا ىلع ةليح 7-5 ةظيغب 5

 ةظياغو ةظاغا ةظاغإو اًظيرغت) ةظّيغ + ظيغم كاذو

 فو حارس .ةدسفا اةيبغت هلام ىّيغ- قغ ظ
 0 نإ عيش ىلع تمشي مف طانخا هبأرا

 ١ ميغ ةنيع

 | سلا لات راج ظيب 00 8 دواي

 ا

 ضيا قاغلاو . يام ٌرِئاط ةقاغلإو قاغلا * تملظا
 بارغلا توص ةباكحرسكلا ىلع هانبل اب قاغو .بارغلا
 | نّرَح نب حآلقلا لاق . قاغ ليقف نون ناف

 قو يو ةنمضرأ لإ 1 ةليغت اهدلو 5 ارملا تلاغ

 ةلاغا اهدلو ةأرااع تاو ماوه لالخ ا دكا فرباكي) اق فلعاخ عي ةظياخت
 يه ةتلاغ ىنعب لصالا ىلع ًالايغا ةتليغإو لالعالاب |ًظادغا ظانغإو .ظّيغ عواطم اًليغت ظيغنو . ةظاغا
 ' لو ةرالخ لاغإو :ليغَمو ل اعم وهو هس ليغم | . ظانغاف ةظاغو ظييغتف ةظيغ لاقي . ظاغ عواطم
 ل ايغم تراص ةرجشلا تليغإو .ةعضرت نو ةما يشغ | لاقي .ظاتغلا ظاّيغلا * اههميَح دما ةرجاطا تظيغتو
 | |ًاليغت مونلا ليغتو ٠ تيترم ةنسلا يف تجتن مغلاو | بّضَعلا ظْيَعلا + كنظام َكَيظاَيْحو َكَظاََع لع

 || .الايغف تراص ةرجثلاو . اورثكوا ملإ اوما ترثك | زجاعلل ن اا

 ةرجشلا تآيغتسإو ظلغو نمس ال ايبغا الغلا لاخغإو ٍثو ٠ . ىنحلا دشاوهو دبكلاب طوخلا بضغلا وه ليقو
 |اهدلو عضرت فو كيد .آل ايغم تراص آلا يغتسا ظيغلا نوكيالو لبق . كظمغب !وتوم لقنارمعل 1 ةروس
 نطابلا دقحا ةلئاغلا * ةليغلا مسالإو.لماح ٍووا | ماقم ظيغلا ماقي دقو ظاتغملا ىلا هوركم لوصول

 راثخلا للا + يإودلاب لئلوغلإو : لئاوغ جذرشلاو |هيتال نم ا ةءالراختالا
 لاح لاو وا قت قو اهدلوأ:ارملا ةعضرن نللاو | بضغلا عجار .ةدكح اذكو ءينال نم 0 0

 أو ةتروس وأ هذشاوا

 تنب ةليتق لوق ةنمو لوعنم متالخيفملا* ب ض غيف

 اناا مالسالا ين لبق دقو ثرحملا نبرضنلا

 ميرو تننم ول كّرض ناكأم

 1 حلا طفلا وهو ىنلا نم

 اي اهعاصغا ت تلام اناَيَع فيغت ةرجتلا تفاغ

 | فاغإو. دّرعو ناجو رف اًقييغت ل فيغ *ّال امثو

 .تفاغا وب عاكتعت عرج [كيرص هل اغا ةفاغا/كصعلا
 !ةلرجت فاغلا * ويبناج دحا يف لامو فطعت سرالإو
 |ةدحاولا لعق ريدفل يف وهو توبنيلا وهوا انج ولحرُ
 ديادشتب ايلا ايما «ريطلاةعاجتقرعلا + ةفاغ

 #ريسلا يف يأ حَرْلا ةباود ليقو خرا 2 ايلا

 فّحألا + اًدج تربكو ةتيلطل تلاط نرد فاّيقلا
 معان ل فيض نشكو يسارع ف ةنأ الأ ا دغألاك

 ءالْيَع ةتعضرا الو ارش طبات ءا:تلاق.روهشملا وهو |
 نييسلا مالغلإو ةاتءملا ناّيرلا دعاسلا اًضيا لّيغلاَو

 ثيدحلا يفو .ضرالا هجو ىلع يراجلا ةالإو م ْ
 فصن هيقف وادلب يتس امو رشعلا هيفف لّيغلاب يس اه

 6 يرجي ناك امو ءين 0 ةطخق طخمإو رثعلا

 داو 15 را ةلا هيلع لسغي سيف يبأ

 و حو لكو ديعب وهو ابرق هارت يذلإو ليسأ

 رجثلا ليغلإو .بايتلا نم عساولاو بونلا يف م لاو
 داو لكو افلحلإو بلتلا ةعاجو عن يو ةقنلللا ريثكلا

 لاق .ةكطا اهلخدت الو دسالا عضومو ةمجالاو 2م هيف
 رعاشلا

 اهاكوبابشلا ل |ابرس ةديدج

 اهربغ اب اعف يدرب هيَ 1



 رع, تلسيتا ريب ن1 ف ىرت 5 ةفرعملا ايبا
 | تارج هج 0 : زو ١ كرش 1 00 0 اهابق 7

 يلانلا مسالا ب بارع عا فاح رعأو هلأ اهتفاضأب اهدعب 8 ا

 ,ديز ريح موقلا هاج بس بصخن مالكلا كلذ يفآلإي|
 أ طوقو.٠ بيز ريغادحا هاج انا كضنلإو عفرلا زوجو ا

 كا هلا ال هوقو .ةدحاو ةّرم نم رثك1 يا ةّرم ريغ |

 | الا هلا ال ىنعم ىلع ةبصن زوجيوال ربخ ةنال عوفرم ُْغأ
 تبصن ناف مرد ٌريغ هرد ةّنام يدنع كلوت فو .وهأ

 ثعفر نإو نوعستو ةعست كتمزل ةاشنسالا لعزنغأ
 . مردال ةئام يدنعريدنتلا نال ةئام كددزإ ةنصلا لع

 لونك ألا ىلع اهؤانب زاج يبل تقيضأ اقاوأ |
 تقطن 2 ريغ اه جرشلا عتيل

 قل اتوا تاذإ!نوطخ إف ةماح
 تانبو . ةريغملا ةئادحا رهدلا ريغ :ةرْلا عمجرتلاو

 ىلع ةرغلا وذ ُناَر لإ 15 س يف ترك ريغ ا

 اجور قتالاو." 2 ا ىَرايْغو 2 "اب 5 ج هلعا

 | دع ج ةييلاو ةوفغل إو ةريملا ةريغلا * تألاب ىَراغ ظ

 رعاشلا لاق

 اًريغلا اولبقلل نا ةيماينب تركفونا انيديأب نعد

 ةيراعلا * رايغا ةءججو دحاو رغلا نا مضعب لاقو
 * ةينيملا اهلباقيو رخالا فالخ نييشلا نم لك نوك ف

 جاهاجر ىلع ةريغلا تاذو هترما ىلع ةريغلا وذ روُيغلا
 [كيئظرر ال هاش روع هللا ناف كنا و

 ىضريال رويغلا لجرلا نا اكاهمعرجزبو شحاوفلابأ
 م يوناتلا ل وسرلا ناعمم بقارويغلإو . ةنع رجزبو عنك اب

 ناكم لاني فما روغلإو ريما * ىراصنلا دنع

 اننا ودي غم لجرو٠ هدم ةريخم ضرأو روصو اخف

 ءدلل مسا ةايظالا دنع ةروخملاو ٠ نيياكم جهلها لع ةريخ ا

 7 . ل 2 مل . 3 1

 ناسغ»# ةمعان ةرفإو ةثيثا سسِغ ممل - سيغ
 .ةيبعلو ةةَّدَجو هلْوا نونلا ناكم ءاجلاب ةتاسيغو باسل

 م م م هس

 لوبجلا نا هلا # يرض نم يا ِناَسَع نم سيلوأ|

 ا
 و م

 دذو تكد ةصايغلاو مالا ص ا

 غ يف
 » 1 مام 252-5 0 ا

 صنتنو الق اذاغمو اهغ ض.غب ةاللأ ّضاغ

 . صتن ةعلملا نكو .ضرالا ةق امج يأ بضلو

 اللا
 .ماحرالا ضيغت امو دع 1

 نارا لحل ف 0 ام يل
 ادب نإ ىف ايوانذل

 أاضيغت نا نم ريح 3 نا

 5 ضم ىو وع كذلك كارل
 1 ا

 نمو .ةسبحو ةضتن ةعمدو ٠ ضاخ ىنعمب اضييغت نمثإو

 ضرثو ةدجاجت دبا ةيناعنصلا هتماقم نم ّيربرحا لوق
 اكل نع اوإر نتا قال ناك اما طلع
 دنا, تنو |

 منو از اضايغنا ضاغنإو ضيعت ل

 هَ ةاطتإو .هنلخ مثيل يذلا طق اور دصم يتلا

 هاج ةضاغا ةضاغإو . ةضيخلا فلأ

 عل !اوا عملا هلا ضيغلاو ٠ ريثكنمآليلق يا ضيف نما

 0 . .كلذو وقيل ترم جراخلا

 كول ةصاخ وأ مآم ضيغم يقر

| 

 تلا عيدججو ةجالاو | ا

 برك ةيح 0 خيو و تاج ندا 0-0 هت لكل

 ىلا رف 2 لد 5 ا ج ةعملججو ضرالا

 ضيف عم

 سب 0 طاق 0 طيغي ف 5 0

 00 كحال و

 يف مونلاو :رقبلا يف ةتراهت لج لجرلا لطيغ
 0 00 ؟ مدع كعتتلاو انا اا ,دحلا

 ا طالبخا ةلطوعلا ا تنفو 7
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 ياي 1-0 ”ه < 7 : 5 5

 معسل از فيم دغااوبهف ةنم كلذا ب
 كود 3 يلح )

 * اني | تقنتو تلباق انياغتا اشتر ق1

 ل افالا 1| ىلع ءانبل اب ٍديغ َدْيَع

 هآر.غلا *ةموعنلا ىنعمب مسإ م“أو او ردصم ديقلاو ةايع 1 ما

 | ةفرطل اهترشب يقاإو ايل ةينغنملا 5 د ديلا 0

 | بابشلا ٌناَدْيَغ * ىنعلا ةليوظلاو لالا لعاهتسحو

 ةرهش ثلإو ديعلا ة ةنيبلا ةنّيللا ةيغانلا ارا ةذاغلا# هلا

 قذ دألا * تاداغ 000 ؛دقن ف يفو ةضفلا

 أ تابنلا ريثكلا ناككإو ّى رك تابنلا نمو دعا

 ى علا لئامل نانسولاو

 قديغلا * ةتازب رثك ا لكل 5

 فنيداغ ج عانلا كال

 ا . ولا تسلا لوو رك | ضيا قاديغلاو

 تايحلا - لاو ٠ ىلخلا ميركلا ضيا ناق ديلا
 ندع 0 0

 ءادسأ 3 نينررك مارس

 يذم

 ٌناَتَديْغ او قاديغلا»

 3غ ولا عساو

 ذاك + اهو هادف ناتج

 [وقد رّديعلا «ريذايغ ج راجنار رتل دا

 | هكا ردملا ضبا صحي م نيل هيلع بلع

 طيلخت او مالكلا ةرثكو
 .ةريغلا ممالإو ؛ةاَكعو ةرامو: هادو اريح ري ةراغ

 |ىبا لاق“ .ماطعا رخو ماقس اراغ رطمب هللا مراغوأ

 كي

 وراغ ماع ّينلا لبح امو

 اموال هن
 *!دابلا لاق .ةعفن انالف ٌنالف راغوأ
0 

 2 اهريخي أهينب نم 3 0

 هتارما ىلع لجرلا راغو

 اراغو 0 ةَريغ راغب 57

 كلا ةكرش رك ةيدحلا نم فننا ( ملح باب ن م

 اهريعشو اه رمى

 اواتق دتف ةميغل اب ابيتاي ي

 نم هيلع قو نالف ن

 | ىَرَج ل ٠ راتغيو وتو ناري , .مم.اهج 6

 ه1١

 ا 22 ةلمحا 0-5 , يتلا ريع * هيلا نيل 1 1

 ' ا ضموقو٠ قيل م الو وريغب ُهلّدبو 4 حو ناكام

 دانس عا )110 قردحب ائلا نورس اللوقلا |

 !ةريغ تاكو ةقلاخو ةلدابو عيبلاب ةضراع ارايغو

 .انالفو هيلع تراغف اهيلع جئرزت ةراغا ةلها لجرلا راغأو
 ٠ را راص اًريغت هيثلا ريغتو .ةريغلا لع ةلمحو اختل

 || راغا ارياغت ناجورلا اختو . لدتتو لوك ناك كام

 ال درلا راخاو.تنادخا ةايشالا تزياعتو .رخالا اهدحا |

 ا ائزلاك ةمذلا لها ةمالع رارخا * راما اًراينخا

 ىثعالا لات .لادبلاو ووحنو سوبا
 اًراينلا ديرا يقبسحتالو اًرفاك كل يتيسحت الف

 ' كك نرم ثيذحلا 0

 حالصلا نح اهاقتناو لاحم كرد يارعلاا لقلب هللاب

 || لطابلاو بذككلا ِرِبَ تنازل رايغا ج داسنلا ىلإ

 رعاشلا لاق .قدصلاو

 2 ت1 ك2 لا

 ظ ١

 أ

 قتلا رياغي أم ةنقيقحو |

2205 
 م يف اهع كلو فوم ىف غو |

 ١] غاب ريغ د اليخ 1 ة ةرثبلا ة هروس 2 ةنمو. لاما

 100 0 مسا وهو 2 قىءثو٠ .ايغابال اًعئاج يل

 - عطقيو 00

 ةكمصنل ابو عفرأ 8 ا 3 طوال نسل

 ةزدبلو مسالا ًّ اضأو فاضل فذد ىلع غأ 2 ل رس لاو

 0 و 1 ارح

 او عفرل ||

 اطاقلا ]اقوا حالو زغالو ريغالوا اه 5 ةرشع

 هات 3 ىعمب نو 7 رايغا - نيسلا أب ف

 الع تمدننو ا .. مق نا اظنل اهن

7 6 
 ريح سيلو :بارعإو هانب "مك

 3 هي 2

 اناروف دينعا وجت هب اباوج
200 5 0 

 ل كح راكع ال كضلسَأ لع نعل

 نببتعفواذاو اهءاهبأ ةدغأ ةفاضالاب ريش فكعتل الوأ

 ل عياء تيعنا نيذلا ط ارص ةمئافلا ةروس ِ 0

 1 ا
 تخدوو لان وأ احا 4 فيرعض 2 0 ريش



 ديع بي

 نمو تنعاشو اقشق رذياظملو أءيغلا ُِ هيثلا 7 ا ِهدالب نعنالفو .رذدح ْ

 6 ةلازا يي ةناعالا بل اط كرتعسإو هيفا 5 0 ةبيغ .و اباخو ابيع 01 ةبايغأ

 هن رركذلا فيا كا تفيض كل فّرءملاف ذك قطوف اق 20 ةباع ةيع انالف رالف باحر
 سانلا نم عمجإو ةدهولا ةباغلا * جحانلا مة ةوحوهو بويعلا نرم هركي اب هركذوا ةبيغلا مسالإو

 ن ةيَجألاو جيرلا يف برطضملاوا ليوطلا راو | ترا يف.ةييغلاوا انه يف هييعلا وهف الطأب نك نآ

 تدلع جلف ريدنل هاهو باخ كيل لابن قتلا قدصوهو ةعمس ول ةمغي اب روتسم ناسنا فالخ ملكتي
 . بئاغلا بويغلا * زابكاب عضوم مسا ةباغو .ثاب غو .* .هاراوو هدعبا ابيت ةبيغ * اًنأتهب م اًيذكن اكناف
 ةعلابلا ل ام ايلا غاةغل اهلل (لءاف نقب ل ومف | | فالخ ةبياغم ةبياغو . وربق هي نفد ٌةَبآيَع ةبيغو

 0 نابع خنلا ضعب يفو ) رجثلا باّيغو | بيغم يهف اهجوز باغ ًةباغا ةأرملا تبباغإو . ةبظاخأ|
 ةقورع يا ( رجلا نابيغو | باغ ابيغت ةنع بّيغتو ٠ لصالا ىلع بيغمو ةبيقموأ |

 كسلا نم عون ناتيعلا -تيغ - | . هب اًيدعتم ينبيغت رعشلا ةرورض يس ةاجو: ةنع
 يا ثيغلا اهب لزنا اًديَغاهنيغي دالبلا هللا تاغ [نودبشي نالف ونب لاقي .اوباغ اًبياغت عونلا بياغتو
 لاقيو.اهج لزنو اهباصا ضرالا كيغلا ثاغو .رطملا | ةركذو ةباع اًبايغا 4 ابانغإو .انايحا وباشر الخلا

 ىلع ةنويغمو ةثيغم يف لوهجملا ةغيصب ضرالا تنيِغ (ج لعاف مسا بئاغلا 5 قحوهو ريكا 4 هركيا ب

 لوقي ةمزلا اذا كنت هالعلا نبورمعوبا لاق لصالا | باغ ام عاما .نوماغو فاكر
 ناكتف5 اط تلق اهنا ام نالف ينب ةمأ ا هللا لتاق أ دنع رئامغلا نم بئئاغلاو ٠ لهاكل اك مسا وهو. كنع ْ

 * هاضار وتلا ثاغو .انمش ام اَنْتَغ تلاق 5ددعرطملا | ردصم باّيَعلا * هعورفو وبكر ضاحلا فالخ ةاحنأ

 ثاّوغلا- تولقم ثاّيفلا # * لا نك هيث لكن رم ةبايعلا + ةقورعرجتل ا ٍباّيَعو .ربفلاو

 27 يذلا دارطلا تح ا١*ثو غي ركذو | عي انعقوو. هرعق يداولاو ا ندو ٌةنم 0 امأ |[

 .كليشلا ع لاقي ءامسلا أ تبني الكاو ل ؛ ةضر | بيغلا * تاع حاضرا كب م ةطبه يا ةبايغ كد ابك
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 اكرر جببملا مساب ببسملا ةيييمت نموهو ا كيال كَ باعاش لكي كسلا ردصم

 |ايرج دادزب يا ثِيَع وذ سيرف * ان بالا ب َِس يف لاقو “٠ .ثبوشو بايخ ج مثلو ٌرسلِإو ضرالا

 كمَعو . قدام تا ٍثيَع ثاذ ربو . يرج دعب | يفو .ةنمال كننم قحلا ةرتس ام لك ب ْيَعلا تافيرعتلا
 رعاشلا لوق فو ًالّصحم ناكنإو نويعلا نع باغ ام بيغلاو برغملا|

 اهزعو لابحاب انبلغ و | ةطبه يا ةبِغة انعقوو ردصم يملا غي بولقلا 1 |

 تيدبو أَي انثرو نو |ركذت نا يثو باينغالا ىنعمي مسا ةبيغلاو .ضرالا نمأ |

 ءوط نم نالجر اه | هيف نكي مل نإو ةتبنغا دقف هيف ناكناف ةهركي اب كاخا||
 ردصم ةرتيعلا * هددهتو هدعوا ةرثيغ ُءَرثيَغ | كلذب ةتهجإو نإو .ةلعفي ل امويلع تلق ياةتهب دقفأ|
 أموقلا نيب تناك طوقو نمانلا ةلفسو ةطلتخلا ةحاجمإو |ابدالا ضعب اههظن ةعس ايف يتلا أبت لقا من
 | | مص ا يف يبارعالا نبا لاق .ةليدش ةرثيغ لاقفأ

 | لاغتلا يف اضعب | كيس يف يغب سيل حدنلا أ
 أ .ةفاطعا تنالو ةقنع تلام اًديَغ ديعي مالغلا ديغ رذحتو فّرعمو رلظتم ْ ٠
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 تيار ايدام كلوز راق : كولا رك را
 أ بهذف ةعدخ وا رع لع ةلتقو هكلها ّالايبغا ةلانغإو

 | ةكلجلاو ٌيلإو داسنلإو ةيهادلاو لئاغلا ثوم ةلئاغلا

 ضوحلا نرءو كلذ ومنو ”هروجثو ةفابا ديعلا نمو
 | ايهاد ارما يس ةلئاغ ًالْوَغ ىلإو ٠ لئاوغ ج قرخغا ام
 لاغلا«ةماعلا مالك ه هكردل رمالا ةلئاغو .اركتم
 *تالاغ جةدلومواةيسراف بايلا ءبدّصوُب يذلا لننلا

 ل اتغي ةنال ةزانملا د0 هكا عادصلاو ردصم لّوغلا

 جلطا | .ةعاجو ضرالا نم طبهتا امو ةقشملاو هب نك نم
 ,ةلوق اماو. لفعلا هب لازام لكو اريثكلا بارتلإو

 سلما لؤشلاو: ناكتط وم اف اهءاهترق اطوخ كنات 4
 لارغ | ج ةيحنإو ٌثالغو ل اوغا ج ةالعسلاو ةيهادلاو
 سانلا ٍلكأب مليع ناظي نو هع نك لحلم

 نمو اًرذ طبات اهلتقو اهتفرعو برعلا اهار ةبادوا

 أوب لاز ام لكوا نو رقرحتلا نم اَنإولا تّولتيأ |
 | لاانغا ام ٌلكو . ةحلم ةبكلها لوْغ هيل اغو . لقعلا
 أ 1 د نافع هو ف كلماف اع تراننالا

 ٌيِوْغو واغ وهف لض رسكي الو جقلاب ةياَوَع كسوغب

 ىوُح ىوغي يوحو يوخب ليصنلا ىوعو٠ ٍوَعو نايعو

 برش نم ةفوج دسفو مث ( ملعو بّرض باب نم )

 شح وهف كلبي داكو لزغ عاضرلا عمم 9 ١ نوللا
 ْ ص نيللا ىّوْعو ٠ ةلضا ةاوغا ةاوغأو ةيوغت ماع

 .(ىلع موقلاو ٠ فلا فلكت اًواغت لجرلا ىوواغتو .اًيئار
 | انه» نم او*اج وا هواتف هيلع اونواعتو اوعمجت نالف

 ْ ىوهنا اوغنا لجرلا ىوغنإو .”ىلتقي ل ناو انهو
 || ةلضإو ةيغ بلط ةاوغتسا انالف ىوغتساو - لامو

 .اءارعشلا ةروس يقو. ةأَوُحو نوواغ ج لعاف مآ يواغلا
 ||وأ نيطايشلا يا ليق ٠ توواغلا مهعبتي ةكرعشلاو
 اااجهاذا رعاشلا نوبحت نيذلا وا 1-1 كا
 ضيا يواغلإو . مهيف سيل امب هيا هحدمل ومع وااًموق
 | ظنوا ةيواعلا + نيغص هك واغ ٌسارو ٠ دارج

 ١| نئرتلا ؛سحت ينلل اهلستنسي ةماعلا ضعبو - يواغلا
 فوغ تبوا ردصم ىوغلا * ةيوارلا اًضيا ةيناكاك

 ميج يس داو مسإو ردصم مولا * اًررغنم اًيلخم يا
 يع نوفلي فوسف ميرم ةروس يف ةنمو لبق ٠ ٍربخوأ

 58 يتلا وذ ُنآيعلا #اًماله ليقو مّ ميغ ةازاجم لوقو 00 5 ىلا + 1 لوح بضعلا

 م : عانلا 3

 |ةناالا لمَشم هبشو اقالغ اهل 0 طرخلا ف لع

 أكن هل قيقد فيسو | ليوط لصنو ةنم لوطاو قدا

 0 0 يأ ٍلَوْغِم تاذ سرفو. نكسلا نيك

 ةكاهملا ةل اغكإو

 يصاعملا ىلع ّرصا انْوغت لجرلا نّوغت - نوغ

 برحا ىلع دقو

 0 ا ا
 ةأاملا نيعلاي

 ( ماللإو نيعلا واو ) اَيَع يوغب لجرلا ىوغ
 دشرلا فالخ وهو لهجلا ةي كءبنإو باخو ّلض
 0 ل١ يسوغو ٠ كك 0 هريخ ةاوغو ٠ كلهو

 * نادشر يفب ماوسف مالس الأ ين ىلع كك *ج> نابع

 دنه نب ورع بطاخي قلل ن1 اع

 ةواغ يتيب نودو تللح اذاف

 ٍدعرأو كل ادب ام كيضراب را

 02 ادلوو . جونلا ةيفلإو هللا هّيعلا < لبج مساوهأ
 ُئوغلا * ةدشرل صيئيقن ةيغل نالفو .ةينز يا قيحو

 7 مام لاذ
 ةاغملاو .ٌيواغا ج ة يوغا يف سانلا عقو لاقي ةينزلاو

 ياعم ج اهبف عقو هاون نم لاقي ةلضملا ةاّئعلإو
 اع يا وقس وعم سو تايوعمو

 ابيشمو ايو ابايَغو هيو ابيع بيغي ةنع باغ

 د ةب 0 انا دلال هي ةنبابو ةنع دعب |

 عةيثلا تاغو . حلا يف ىراوتو امون الق نع



 8 لظرع

 |تفينكلا ةراغملاو' ةراقكلو راقلللو راغملا * شت ةشا قي
 .اًراغم ةابظلا شناكم اوس امئرو :ةزاغلا ىنعيرداصمو

 1( ل اق

 انوا فلنا يا
 راغملا اهنع اضل اق سناوك

 َح تاراغلا ريثك لئاقم يأ رأت امو راوغم لجرو

 اظفمالو بعمل( قاع ع رولا لا

 ةيئابلأ نم دفرم سيمو ال من ا
 لف مج لك اولا لها دن ل ل
 عبنم ةباق رون نه جات هسار ىلع رون نم لجر ةروص

 رظعالا مسالاب مكت ىلخا ىف اخ ن نأ دارا امو ةيكحل

 ةلاوق كر افلا * هدصت اَرْوَغ ُةزوُغِ هزاغ
 ةيترفا زاغلا كرب فرعي لاتسو طاقشنألا لاق

 هاب ٌنابلا زّوْغألا * تازاغ ج حور اهانعمأ

 04 1 تيت يآ ريو 31
 ةنه لكم عكدفلا ياض رق ليركلا كك 22 ظ

 + ماصخلإو طقللإو ةبلجلا ةقئوغلا * ترظلا ثالآ
 نم يث سس ٠ اًناتشا ل ةيولق ةبشع ةنشوعلا |

 يرعب كلذأ
 ضاعو ةصاغو اًضاقمو اص وع ضوغي هلا يف صاغ

 صاغ. ُةيِلَعو هيلع مج ءيشلا ىلَعو .ةيحت لزنو سطغ

 صئاغلا *اهنم ذغب ام َج 0 اهاضفا غلب يناعملا ىلع

 :ضئاغلا ثّنوم ةّضئاغلا# او َيْعَو ضاع 6 لغاف مسا

 | نوكتال ينل يا ةصّوغلإو ةضئاغلا تتنغل ثيدحا قو

 اعف صاّرَملا * ضياح انا اهجوزل لوقنف اًضئاح

 رئاطو ووحنو ولولا ىلعر غلا يف صوغن نمو ةغلابمل

 التفر ردع مالا »روع و اطر ف[ 2
 ٌ صيوعلا فيرغ وريععو مالكلا نم صيوعلا +صاّوغلا

 | ىلعاو ضوغلا ته ضاق 7# ةلوملا نيغلاب

 ةصئاغلا ءاننلا نم ةص 2 قاسلا

 هيف طاغو .اهزفخ اع اهطوُشي ةرذحلا ةظاغ'

 |« علشتو اةيره ويف هيسا ْنئاَوَع موي - سوغ

 تاوعلو» .اهتلاردابا يأ ةجاح لوأغأ ت 52 ديحأا يلا:

 لْؤَغ

 ظغ ظْغو مادقالا ِه هيهات كك اذه لاق. لدا

 طوغ * ننلا ثءاج اذا ةعاما عم نوكي ن |هنلا|

 :اهرشف ننال رفاخلإو ةءلفعوا ةمنل اًطيوقت ماعطلا
 "لابو ظوتت"'لاتيا:ىذبا اطوفت لّرلا ظوتتو

 اظايغنا دوعلا ظاغنإو .اسماغت اًطواغت هللا يف اطواغتو |
 ضرالا نم عساولا ٌناطملإو لعاف مسا ظئاغلا * ىنن

 اا ذاْزأ اذا متم لجرلا خاكو ؟ةرانكلا نع ةيانكو

 ضرالا نم عسإولا نيطملا يا ظئاغلا ىلا ةجاتملا يضفي
 ىلا دق 4 ىكق نم لكل ليتف ةنجا> ىضفتف

 نتموه طئاغلا ليقو ٠ ةرذعلا نع هب ىكف طئاغلا
 ردت 0 ## ويف لوخدلا يا هللا ة طوغلا

 نم عسإولا نيطملا ظاغلإو ضيا ظْوملاو

 نب ظاغو. طاّيغو ناطغو طاوغإو طع ج ضرالا
 يف ةنهولإو ةّراا ةطاوقلا # لطاب نب لظاب يا ظاغ |

 .ةليرالاو

 عضوم يف وا اهتروكوا قشمد ةني ذم ةطاوغلإو : ضرالا
 ٌدَعِيَو قدنمد ةظوغب فرعي رجشل او هلا ريثك ماشلاب

 نانجا نم 4
 ةصوّرلا ةلاطوغلا ت 1
 ةدحإو ةغاغلا + تَدْوُملا يا قبححا غاغلا  غوغ

 دارج يقل انآ م 1-5 غاغلا
 راضو نال 0 اذاوا تاتج كلبي ام كعب

 ىذويالو ٌضعيالو ضوعبلا هبشي يش 2 ةريحلا ىلا

 طظادخلا ريثكلا يا سانلا نم ةاغوشلا يم هبو هْفعَضا
 ركدو . ظّمللاو بلل ةاعوقلا بغت ةماغلإو : مهما
 :يوغيف ”اغوغلاو ةغاغلا ٌيرهوجمإو ٌيدابازورينلا
 ةلعج ةركذو ( ةاغوغلا يا ) ةقرط نق ةدّيغوبا لاق

 ةلعج ةفرصي مل نمو وأو نء ةلدبم ةز ىلإو ماقمق ةلزنمب

 اروع ةلزنمب

 00 يا ةكئاغ 1 ارما - كوخ

 مل ثيح هرم هذخاو كلف 0 هلو 09 هلا

 لّوغلا نم ةلصإو .ريسلا يف رداب ل واغم َلَواَع * ردي.
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 روع

 سارا 2 تلج در اروُوعو اروع ةئبجو :اهيف لذسو
 سمشلا تزاغو . هيف ةغل ساغت تراك 2

 بيوذ وبا لل رْووَعو اراغ
 ال10 هل ةفرخدلا لك

 اهرايغ مث سمشلا عولط لآ
 و اع روخب ىلاعب هللا مراغو

 راغو . داولا تياق راّوغ رايغلا لص|و٠.قزرو ريخي

 | مغاعا اًراَغ مراغو هللا ل راغو . ُهّرح دتشا اروغراهنلا

 يا ثيغب انك و انتر كا فولوفيو رقزرو رب

 روح * راهنلا فصن يف مان | روع 2 لجرلا راغو ٠ 4 انبغا

 كنسو ضرالا ىف بهذ "امو" روغلا ىلا | زيوت لجرلا

 اراهلا فصن ب لخد نالفو. تيرغ سمثل او. اهيفأ
 .راهلا فصن يف مانو .زاهنلا فصن يف لزنو .ةلئاقللإ|

 .مدرطو معزه شيجا رّوغو .راهلا فصن يف راسو 0
 ةراغا لجرلا راغإو .مهيلع راغا ةرواغم ودعلا َرَواغَوأ

 الفل اب ةصخو .ٍيعابرلا ٌيمصالا ركتإو .روغلا ىلا

 أبرخ مرد لاقي اكوام لاف .ركاغلا ةلكإو دج بلعفلا ةراغانرغا ملوق ةنمو .يشملا يف لجت الف راغوأ
 . ضرالا ةي بهذ ديزو .هودع ف عدم عربا اذاأ
 عد مال .هلتف دش لبحإوأ

 مهيلع عفد اًراعمو ةراغاو ةراغ موقلا ىلع راغإو .ّعمصالا|

 ١٠م عقواو مملع هموجتب مءانج نم مجرخإو ليخا|
 | ناغإو .٠ اهرعو ةراجللا هج يودع دنش] سيردلا راغاوأ
 .ةدرصنبإ مهاج نالف ينب لاو ن الف ينيب نالقأ

 0 .رغل | ىلا 2 د ياريغن 0 اق د

 ارواغت موفلا رد اغتو . روغلا ىتا اروغت لجرأا
 ِ راغتسإو. .عفتنأ رانا راثخاو ٠ ضعب ىلع مكعب 0

 راطتسا مسجلا ةيمغلاو . . راغا نهب ةراغتسا وتلا |

 ةحرفلاو ٠ 01 ضرا طوبه دارا لجرلإو ٠ نمنوأأ

 يا ةريغلا ُهلأَس اًراوغتسا ىلاعت هللا روختسإو : ٠ تمّروت ٌْ

 ضرالا يف هاذ يارئاغ دامو . لعاف مسا رئاغلا*«ةريملا |

 فصنو ةلئانلإو رئاغلا كنام ةرئاغلا * اهيف لفاسأ

 ف تيلاكرا فيكلار اغلا * ةراغلا راّوغلا * راهتلا|

 همهم ١

 لكن مرعنلإو عضاومو دامو ردصم روغلا * لذسالاو

 لاقيو دوفح يا.روغلا ديعب نالف لاقي ةنمو .ءيشا

 ةنا ىلع رم نب ميت بضنو ةريغم اليخ مانيقس لوقي.

 دع

 اا 0 9 0 ا
 .٠ ناّريغو راوعا حج 0 عدنا اذاف ةراغملا هبش

 دودخالا وا منلا ىلعأ نم ام فلخ 0-0

 رابغلاو عفادملا ريك ره نهد هل ماظع عرج 0 قروو

 لاق - او قالا نوح مام فستازمال لباكتما

 لإ صن ندلا ناطر هجن بجرم

 اراغلاو .

 أ رئارض رئارضل

 ظ 000 اذار راعي ىا اهراغ حاف رص
 محابلا لاق: جْرفلاو رملا وا جرفلاو

 ةليلو مويرهدلا نارتملا
 ايئاد هبراغل ىعسي ىتنلا نإو

 | ىلعالا ناكنحنإو نانيعلا اميف نامظعلا اًضيا ناراغلإو

 ٠ ايو ضرإلا وم ردا ام روغلاو .رومالاب فراع |

 مزراوخ لدال لابكم روغلاو . فهكلإو امد دامو |

 لك نيازعتلا ىرْوغلا * ةيدلا رّوغلإو يتعدل
 |مرعاملا لاق. تملا زيولا لارج | ةراغلا#ءيش

 ْ اغ نارجن لآ انعص نحنو
 اندايدلا 57 نك م

 ةراغالا نم مسإو ردصم ضيا ةراغلاو . ةراغ نم لدب

 . لعنلا يا ةراغلا ديدش لبحو .تاراغ جودعلا ىلع

 ةروعلا * رةههج لك نم اهبصو ليخا قرف ةراغلا َّنشو
 ةاره باب دنع ةبرق ةَرُْغو . ةلئانلإو سمشلاو ةّرملا
 ينبلذام ربوغلا #سايق ريغ ىلع يجَرْوْع اهيلا ةبسنلإو
 | لاجالاب ريصق 58 1 الإ لوف ةننو دك
 |اسؤبا ربوغلا ىسع رولا ىلع ذخاو جشنملا قيرطلا

 نا فاخي ام لكل الثم راصف هولتقف ودع 0 ١



 روع بهيع

 ثوم ةيبيفلا * نظبلإو ةلظلالابويشلا + بهايخإ " > للعم ل الإ ةرعضا

 لاتنلا يف ةبلجإو بييغلا| ردصم هانغلا اي ةرورضلل رسكلاب د1 كو افاف
 لبالا نم ليوطلا وعلا -قهغ |ةبافكلا وهو ايندلا ىغ مهضعب لاق .عننلاو ةافتكالاو
 ياي ىه لاني هردنو ةناعا ناو ةجوعب ةثاغ | ةدنعسيلو دودوم ةمالساا وهو ةرخالا ةانغو روصقم

 9 خاو لاق اًنيو هت لجرلا ثّوغ#ثوغت نم كثوغ ةتماقا علا كا 35 هيف امو.ه ا يا[

 ذاغ جتأل اي ثاّيغلإو مضل اب ثا اوفلإو ثلا مسالاو هب عدا: كوشات هب عالطضالاو
 0 تاوصالا نم الي جناب ِتأب م 2 رنا لافا ةآنغلا تاكلا بس لاقو. ا افلا ةسايقو

 ةثاغإو : حايصلا لغم ردكلابو ماحب اكرمضل اب يتاي انإو | ناحمالا نوكب الا كلذ ىآحتنالو ينغتلا دملإو مضلاب

 نوعا مسالا كيم وهف 3 4 ة:أعا 0 ا ناحلالا ل قينصتلا مايضنأو زعشلا تتم

 راكد 1 ام,عوقو ١ واولا ٌبلتب تاع اضيا 1 راسيلا ىتغلا * يب 1 ند وهفاط قيفصنلا

 ل اي انئاغإو . معّدش فشكونمحرب هللا مهناغإو | ناكم لاقي. ةئنكلا ىتعلإو دب ب يات ةنع ل امو نامل
 ا ثاغتسإو 3 عسا .رطللا هللا انثاغا او كلذ # ةر لو هب ةفلخع يمر :ةنم ةئكم م يأ رن نافل 0

 ىه كولسلا لها َدْنَع ثاوغلا + زصتتسإو تراطخنا ا هّيغلا 3 0 ا يخدع لو ا

 تقولا كلذ ريغ ةي سالو هيلا قلي انيح بطقلا | * ذب يا . ةينَع ةنع لانو يلا نعنع ةّيغلإو
 كطضملا هب كتَقحا امو ودعا 0 ثميوغلا 3 انوع ةنع ع وهو . ةاينغا جرفّوأ افذو ا دض علا

 نم هانعا اذنك ردصما ةناعتسالا < هدغ وأ ماعطا ةيغلاو ٠ سئارعلا تاكالما. هال + ٍنغتسم يا

 وريغل ةثاغالا ىدانملا خف للطي نا فو ءادنلا عونا ن نم خون اهنينختو هايل ديدفتو رسكأاو مضلاب ةَيغلاو
 مالب هل كاقتنملا ريكو ةحوتفم مالب ثاغعتسلل رن .ةماعلاو .وو#و رعشلا نمدب ىنغتيو منرتي امو ءانغلا|

 ايما واقل إو ورجع ولي ا 0 | يع يذلا لزنملا ىتهلإو ٠ ناغإو اغا ج ةّيْْغلا لوقت

 لا كر ا | نم ةيريرحلا لاق“ الاع ا اومافا يا ةلها هب
 بيّوذوبا جرعضوم يف ميقبال يا. قف ف ةنسال ملا سام
 اهناكةانغل اب تماق ةيشع | نالف نم ىتتَم انك اكمو .دب يا قغمفنع هل امو.ناقمأ|

 جوغَلو ينطصت به ةليفع ةاتقمو ن ِن ف قم ةنع ىف :غاو ٠ ةردجمو هب ةقلخم يلأأ

 جوغن * هسفنل اهذنقيا شيلا سيئرا ضّرعتت يأ ينغملاو ٠ 00 ىا'ةناتعمو ُهَئاََمَ

 جوَغسرفو .ردصم جوغلا * جاغ ىنع؛ اجرغت نصغلا ةماعلإو 9 ةانغلا هل ا!عءيذلاو ءانغلا باص

 وهو آلا كل ذكنوكيالوردصلا دلج عساو يا ناَبللا ٍناغم ىلع ةينغملا عيجت

 فطعلا لهس| بهتغا * ةيسنو ةنع لفغ ابهع بهغي ةنع بهغ

 ىبف رولا ىلا ارْوُْعو ارْوَع رومي لجرلاَراغ ١ اًديص باصإوردصم بيلا + بهيغلا يفراس لجرلا
 يف راغف ةيديزلا هتماقم نم يريرحلا لوق ةنمو .تئاغأ ةقاَبيَغَو بابشلا ىهغ * رثمعت الب ةلفغ يل اَبَهَع

 ةعقرو هرم كحل | يف ةسار ضفخ يا دجتإو كعشلا | ةلظلا ببعلا * ةلوملا نيعل اي ىبهعلا يس ةغل هلو

 . هيف لخداراَغو ارووْعو اروع ءيشلا يفراغو .ىرخ'ا لفاغلا لجرلاو ليللاو ليخلا نم داوسلا ديدشلإو

 ضرالا يف بهذ اًروَغ هاكإو .هيفرظنلا ىف درمالا يفوأ ج وصلا ريثكلا ةاكلإو ديلبلا وا ريخولا ليفثلاوأ

 سستم

 /لاده١1



 زب |* متَعلا رغصم هلا 0 ةهنغو ما مفلاب اًمْنْغَأ

 | لاقي ٠ بّيطلا يا درابلا معلا 0 جميلا
 كاب نم در بيف كلذ 5 ةدراب , ةونغو درأب منَ

 هأبلا

 لبق نم ملكت ملع باب نم انَغ نعي لجرلا َّنغ
 | ةنتغ * كر دا لخل]و ٠ ةرجشرثك هس دإولإو : ةموشيخ
 ا «يَد ىعمب انانغأ رجلا و يداو | ّنغآَو .نغا ةلعج اتينغت

 3 ثتّكص بابذلإو .هانغلاب ؛مخرأ | ةتوص كعمسا لجرلاو

 لمجلة: طب دق كلر الخناق 9قراكشلا متالاد

 | تيوصن يثروعالا تب ديزي اهليعتسإو .موشيتملا نم

 هلوقب ةراجا

 5 ل ل ل م

 غي ةمالكيرجي يذلا ْنغالا ديز وبا لاق لاق .اهنم
 مالغلا كسرتعب ام ةتغلإو ميشايخلا داسلا ٌنخالاو هتاط

 | نونلإو حابدملا يثو.ىهتنا .ةتوص طظاغا اذا وغولب دنع

 وجتل ا لها دنع ةّنغلإو :ةنغ فورا دشا
 ةلا ىرفلا لكدو نغالا ثنّوم ةانعلا * فورا

 | تافص نم دب

 رت وا بشعلا ةريثكلا ضابرلا نمو ناينبلاو لفالا|

 لَ نأكف ارعالا روس ةنمو ٠ شاع نالف ينَعو ناغأ

 ألا * اهبشع ةقاثكل توصلا ةيفاص ريغ ابيف حيرلا

 | يان غا وظو . هن ةأرمإو ٌنغا لجر لاقي : غلا وذ

 5 ريط ّيرهوجلا لوقو. هعشايخ نم ةتوص جرح

 ٠ لجر ٌنغآلاو .ّيغا_يبظل خاسنلا فيصصت ةلعل
 ةط باص

 ع يا ةَونَغ ةنع يل لوقث ٠ ىتغلا ةّوْنغلا تونغ

 .ةأرملاو ٠ جوزت ( يي ) ىتَغ غي لجرلا ينغ
 هب ماقأ ىف 0 نع ناككلاب نالفو٠ ةيناغ كرا

 ةدوملاب هل َعَوي يفل هب ينغو اوشيعب ل ناكيل هيف لونغ

 ل1 روتر يح ةلمج اًنالف ىلاعت تاو ص

 || ىنغا امو ٠ ةفرصو هدعبو ةنع ءاحن يا اذك ةنع ىنغإو |

 | ىغتو. ةنوؤم فكي مو مم يف عفني ل يا .ًانيش ٌنالف 1
 لم اتفنالاو ةاهللا ند تو تلا برغللا يف لاقوأ
 أذا هلو ناسللا يف اه ًاظحال ةنأل كنعو كنم نونأ

 || .اهقيقرتو ةءارقلا نيزحت هانعم نا ىلهق .نآرقلاب ختي

 ةينغي را هلام هللا ىنغتسإو [ْن

 1 ةمابجانر اد تناك يا ة ةماه اثراذاتنخو شب

1 

 0 0 يي : ل
 ا ل طال

 ةينغت مالا ىتغ * قيكا ورتغ نع هب ا .رفواذ

 لّزغت ةأرملابٌرعاشلاو .تاّوصو هآنغل اب هب م هب ترن رعشلابو
 ها ىلاكا للا ءانغإو" ماجه وا ةحدم ديزبو .اهب

 .نالف هنَع ةنع ىنغإو . هازجا ةنعو . هاذكأو انغ ةلعجا
 |[ 2 ارجإو ةنع بتات يأ“ ناَمْسيو ةتاتكمو دانغمو
 || ل ادج وا برح يف هب ماقا انألف نالف ىنغا كلا ذكو

 || .كعنني امو كنع يدحيام يا . اذه كنعينغي املاقيو

 |رديزبو راسا قغنو . أانَغ راص اييغت لجرلا

 ربل هنذاك ءيغل هللا نذا ام ثيدحلا يفو : ىنغ ىنعم

 | نع مضعب ىنغتسا موقلاو . اينغ راص اًيناغت ديز ىناغتو
 يملا ةابنح نب ةريغملا ل اف . ضعب

 || ١ ايناغتذتا انتماذا ننو
 أ .رقتفا دَض ةاتغتسا ىنغتسإو ةاتلغا لجرلا ىننغإو

 هي ةنع قىعساو ٠

 ةيناغلا + نع اكرفولا وذو 0 0 يناغلا * ىفتكأ

 غلا وا بلطتالو بكلعت يتلا ةأرملاو يناغلا ثوم |

 اهيوبا تيبب تينغ يتلا وا هاا رفا مسا نت

 الوا جوز تاذ ةنيفعلا ةباشلا واس اهيلع عقب لو

 . ناَوَغو تايناغ ج اهجوزب تينغ ينل ةجوزتملا وا

 ليج لاق

 0ع ةنبشب تال تح
 انام تبع 1 تا

 تايفرلا نبا لوق امإو

 له يناوغلا يف هللا كرابال



 طظغ

 جاتغلا # تاكذنو 0 00 وعل + هع

 يل او تل ا+ لكتلإ ايلالدلا ذل لا د اخدأ

 رجلا جو كل نإ ةلوهلا نيلاب 1 ةغل 0 |

 اهنبح برمأال هلو يعل |

 9 نب تكلا ف نودغلا ةبعش وأ 3 ْ آ نانمحل

 بدانغ

 أين ةيشع يفو ةردنغلا ىشنم مالغلا ردنغت برَدْنِع

 نبس يا ردنْعو رَدنَع مالغ #ةدلوم وا ةالبخورتخت
 ممم بقل وهو .ردْيغاي هللا مريملل ل اقيو ٠ ”عان ظيلغ

 نبا سلجم يف ل اًيسلا نمرثكا ةنال ٌيرصبللا رفعج نب
 ةمزاَق ردع اي ديرت ام هَل ل افف مرج

 ثوصلا جرختو ىلا ذناغلا -ذنغ

 مذ غيفركذ مذنغ
 0 نيعل اب هب ىَّذنَع ىنعمب ةاَذنَع هب ىَذْنَع

 ١, نم يتب ام لاقي ةيتبلا | شوشنغلا - شفنغ شد
 باوصلا ول . وش يا شون هل اءوب ةيقب يا شوه

 ةليهملا نيعل ١ شويشنع

 ٌةردص قاض اصنع صتغب لجرلا صيغ
 رف ض غيف رك ذ ٌرفضتغلا ظ

 .ةحاطلا ىلع فرشا اظْنَع ظنغي ٌنالف ظنغ ا

 ا طم وهف هياع ّقشو هدهج اًنالف رمالاوأ |

 بركلا نم توملا ىلع لجرلا فرشي نأو م لينال ةديبعأ |

 ا 0 د

 اعلا ةدارج:ظنغ كوظبغ
 ١ ل لاقي 4 ةنمو ٠ ةّمشملإو ةنحلاو ثغلا ظاتفلإو ملا
 دعب هرم كيلع ىشيل يل ةيثلا ىلع كيان كلذإ

١ 
 ا

 0 0 ال ل لو 22 ادد

 منغ

 ظيدغلا + مزاللا ةلإو بركلا ا طفلا # 0

 * هقوذع جتني ىتح كّرتيف للا نم عطقي رسبلا |

 زجارلا ل ا. دهم لقثم يا ظناغُم لجرأ يشل اف 37 لدلا جاوا
 ظناغم ةكرع

 ظلام هنا الا جوها
 ظنعح ىوركملا ةعسإو هب دّدن ةاظنع هب ظيغ

 ةيذب ثثبحاف يا نايظنغ لجر * ةملسملا نيعلاب
 رمل نينكلا ةاعيضلاو لزدلا ا رنانفلا رفح
 مج نمويث تو.وا ىلا للا تومانيرغنغلا

 هةنلانزج. ا نايا

 اًنامنغ .وةجدغو امو امنَعو امنع ماغب يزاغلا مَع

 يظغالو . فاج

 اينو ةدمالب هيزاف منْ 'يثلا مو» اًعيف باضال
 ةمنغا ارو هانا كاقن 1 ملغ وهف ر لدب

 يأ اذك لعفنت نبا كامات * 4خغزمتنإو ة ةمينع هدعا

 ماعلا معلا +4تغتت يذلاو كدهج غلبم ينعي كاراصقا
 مْررغلاب منعا طوقو .ردصمهأل ابومسا مضل اب وا

 ”كراشيالو مع اب مصنخي كلاملا نا اك هب باقم يا
 ايكو داق ليمتبالو مرغلا ليحتي كلا ذكف دحا هيف

 نك نم هاشلاو ردصم معلا .مغلاب روج معلا موق ىنعم

 ةاش ةاش ةدجحاولا اهظنل تم اه دحا أوال نأضلاو زعملا هل

 9 ثنّوم مسا متلو . ةمََع ةدحاولل لوقث ةماعلإو

 مونغو مانغا ج اهعيج اهيلعو ثانالإو روكذلا ىلع عنب
 ٍناعيطق يل نامَنَع نالف ىلع حار برعلا لوةثو.مناغإو

 ةيدغم معو. عارو رب درفنم عيطق لك منعا نم
 ارو منغلا بحاص ماسلا * ةريثكي ا . ةيئغمو
 دييع وبا لاقو ْانَع ج .ْهَيلا ةمييغلا * ةَقلا مينغلا

 ةئاق برحإو ةونع كرشلا لها نرم لين ام ةيبيقلا
 ةصاخ نيفاغلل سيخلا دعب اهرئاسو ست نا اهيكحو

 ريصتو اهرازوا برحلا عضن نا دعب مهنم لين ام لاو
 الو نيباسملا ةفاكل نوكي نا ةيكحو مالسار !درابلا

 ىلع ء,ادئازءماطعي يا يزاغلا هلفني ام لْقتلاو . سيت
 سب ةناف هب روفظم ءيش لكو تايكلا يف لاقو. 1

 ناردصم

 ههه ١



 نب داو ميغلا ا رو ني ظاغي ىتح نحب
 .مملا وذ غلا © م نينلخرم ىلع نيمرحما

 ةيدهلاقا هم ةأرمإو .افقلاو هجولا ُهَعَأ لجر لات
0 

 انكي رهدلا قَدعايا يي الق

 سيا هجولاو اففلا خا

 | يف ةطرتلا قو ليتل يصارن نم هامقلا هركبو لبق
 | ١ ةيف ةجترفال يي عا تناقسو . ٌرغ جرعشلا ةرثك

 ٌرحوذ يا رقم ”موبو٠ اظاله ىساط ينا مَع ةلياو

 ضراو . هلا ريثك يا رغم ر ريو ”مغو :غ وذ وأ

 :موكزالاو لوعنم 0 ١ 1 تابنلا ةزيثكا يا ةمعم

 | ةمومغملاو .هراسق قيقر مع ةنود لاخ هس

 ,ةكمزملا ب اًرغلم نارها ةقناقم نم يرترحلا لوق يف

 ا اعزناب

 ءارلا 0 يف ترك ةنورغم ةرورسمو

 | اتالقو ليك ةوعب ع تا 5

 | لوهججلا لص ضرالا يق 6 قرعبل ُةباذ هيلع ىف هلا

 |اهيف لخ ذ ضرالا يف ّنمقنا 6 تا

 اةأرملا اهب يلطت ةريغلاو جاديتسالا ةنيغلا * بّيعتو
 ليحل نييقلا * 1 قاحألل ١ دعو :اهيحو

 ْ نييسلا زضلا هاّبلا عم

 نيطل اب هاطغ ( ٌييؤاو ) اوْمَع ةومغب ثييبلا اغ
 بازالا قم ةقوفامو 1تنبلا تقت ابعلا «بعنكإو

 مآ يف ةغل اًمَعَو 1 عب ٌّقاَوَدَح ةانثم هرخو

 اوانمأ لاعب اك هنلاو ا 0 0

 | نيظلاب طع( وأ اًيَغ هيوغب تببلا ىف

 يلغي وهلا لع اح ضيرملا ىلع يو د
 ,ليللاو موبلا يشي ظهرا ل اق: وباع يعم وهف قافا م

 سم امه ري مفاهيم ماد روصقم ىبع لوعفملل قيل هانبل أب
 يأ ناف مي يبغا ناف ولوق غو لاق» لالقالو

 ايلا ىع*«نابعش واف لالها |ورت ملف ذ كتلي وا موي

 فلا |

 لوعتلا ىلع هبا ضيرملا ىلع يو
 تقي ةهع ماد انموي يبث

 ا ةيرغل

 ا 20 هفمويف هيلع يش

 ةهوؤ ١

 متنا ربخلا يغأو . اطالق «غ ادتليل
 كيبل 21 ةامغلا # عوبرإلا ة ةرمخ نم ةآيماغلا

 توي طرز رج كلا ند ةقوق م
 ىَتل او: 86 نم تلو لالظا مهبلع !- ٌرْغ اذا يع ةاعسلا

 00 هيام ذم سرفلا ٍيلقغامأ

 7 ا 15 مو َناَمَح اف

 لو ف لالفلا اهيق ىَربال يبل ايةيخلا <لالطا , 8-7

 |[ لاثي 5 يعل نص لاقي. ةباتض ةابسلا نسو ةتبب |

 غام دلل ضرعت قا ءايتنلا دنغ ةابغ الا < ّىغلل انما

 ةكرخ ةكرخلاو ةكراملا ىونلا لقسم ع ضر

 . يتثغلا بق لخدبف اهراثا رابظإو اظأتقا نع ةيذارا
 فعضل لظعنلا كلذ ناك ناف ءانبطا#ا ذنعامإو

 3 لك طين ومع ببن هيلا خورلا عاجإو بلغ

 نواب ءالتمال نئاكن او يشغلاب ىتملاوهف اًذفنم دحيا
 دقو .هآمغالا مهاب ضوصخت وبف ظيلغ مثلي نم غامد
 ا عرصلا ىلع هايخالا واطي

 تف مهب ب بتفلإو .ةزاكلا ةنلا بْدَتلا ثبنغ
 د اقدحإو حالملا نانلغلا ق يق ظاسوا كناراد

 مادق نم حوتفم نئمك وذ بوث زابنغلا -زبدغ

 زتيانغ حاضيازابنقلاب فّرعيو ةلدلإو لاول

 رِغاط لوينغلا - لبغ

 لسع إف 5 لجاخ يأ لش 0 ل

6 590 9 
 تتنيعؤ . شنت م فرش اقنع ثنغت لجرلا ثنغ

 ةتغتو ل لقث *يثلا ةنغت * تسقلو ا

 نآكو ةئداتملا يف تادآلا ونشحما ْثاَنْعْلا * ةمزا هيلا
 كاع ةدركم

 ع 0

 أ( ابرثنعت * ةرعش رثكو اغض ةرثغ باز َرْقنَع
 مرور ردو

 . الكش ٌرُثدَعَو زادغو رخاخاي * ةويش الب ةبرشا

 يدل وا ةليفش وا ليقث وا احا وا لاخي
 [ةجانغم يف تلكشو تدع خخ ” ةيراجلا تجنع

 ةحا



 6 5 ىلا * انيغ نيعلا ظ

 «ىدنلا 5ك داَدفَو ف 3 هي نا ووع تامل ميلا ْ

 هيلع ع يذلا

 |١ ةقنغ ضرا:ل اقيو . قمغلا تاذ يضارالا نم ةقبغلا
 ةئيغ ةلياو٠ هايملا نم ةبيرق وأ 1 د تاذ يا

 قومغم ريعب * بلصلا يف ذخاي لاد ةقمغل و .ةّقْدَل يأ
 منيو هكرديل < يا فومعم يسود ةقيشلا "|

 .اضدب ةضعب بكر المغ؛ ليش تال
 ىل ةفوص نجفنال هيُح يف ةلعج وا هدسفا مدالا نالفو

 ىهف ؛ هرعش فتتنيف ٍيخرتسيف نتنيا لمرلا يف ةنفد
 ماظغانالخؤ:كرذيلةّيخرسبلا و: لوهشل كل

 . ضعب ىلع ةضعب دفن بنعلإو .ةحلصا «يثلاو :قرعبل
 1 * باصعلا نم دسف البع هلم حرجا ليغو

 ليلا * َلبَغ عواط» جي دالا لا عسوت ةيذلا
 بكارتملا

 ل اخ يأ لوحخم ل كد 1 مسأ لومفملا

 جوملا .غلاو جاايغلاو جتعل و علا ميغ

 5 ىلع ١ يذلا جئامغلاو ا
 اءاجن .ةرمو الخ هر ومو يس رو رطاخا هيمو ثوان
 ||| ةجوُلمو ةيياع 2 3 مغ ىثنالإو .انابج ةرمو

 ابغلا| سلمعلا * ةبنض 5 8 نفق

 يفزلا ب صو
 قنعلا ليوطلا طّمقلا - طامغ
 رجل اوذوا رجتل ا وذ يداولا لولمغلا - لامغ

 عيدج ّلكو ةيبارلاو تفتلملا ضرعلا ليلقلا ليوطلا
 ةلقبو رتيواز وا راملظ وا ماغوا رج نم مكرنو ملظا
 ةخوبطم لك

 او هيرختو هيف يلا راحنإو . ةنزحا مَع معي ةمغ مغ
 (مملع ري خو دف دعا ا :ءّطغ ءيشلاو 0

 مهنع هرتسف قيقر مغ ةنود لاح لوهجملا ىلع لالطا
 ينخو رهعتسا ضيا لوهجلا لعربخملا هيلع غو ري مف
 ةماغ # زل ناك لع باب نما دي صخلا ريو
 تريغت اًماغا ه...سلا تيغاو.ر آلا اهدحا كغ ةّماغم

 | * لوبغم يا ليغ 0 .يصنلا نم

 ىف ك2تاامو 0 30 ماغتاذ كتراضو

 اماغت ماغتو . ببعتلا ىلع كنزحا ام يا لاو كلعو
 خللا ف وكب نات دم غلا رهظا
 يا «غناف <يشلا غو ريغ اءواطم اماتغ زمنا اناغنا 6
 مسا اهلا * رثكو لاط تببلا < ا طغتف داطغ| “

 ماع هلا * رغوذوا 5 0 اغ ”مويو لعاف
 ةنال كلذ هل لق“ ضي الاو 8 ماّمعلاو ٠ ماكرلا
 زيايعلاو .راطلا رقع اننيشاو هزت ىاداسلا غب

 ناف بوسرا | ,ماسقا دحا ىلع قلطي ءابطالا دنع

 .اًبسار ابوسر 7 د ةرورانلا لنسا يف دجو نا بوسرلا

 دجو ناو اقلعتم ايوسر ىي اهيطسو يف دجو نإو
 ىلإ ةباعلا ةماعلا 3+ ايسر ايار امان ىنير اقر

 ريعبلا مل ةطيرخ وهو مادفلا ةمارغلإو .ٌئامغ جةاضيبلا
 0 ةقانلا انيعوب ٌدشِي امو ماعطلا اهب عنب ووحنو

 ل 8:

 ح

 اعلا * ّيصلا ةنلق ةمايغلاو .ئامغ ج ّيدلا ةفلقو
 رورسلا ايفاط يلغي ةنال كلذ هل ليق نزن نو م

 . 1 وذ وأ 21 مخ موبو٠ موغ جر اكوا

 تود كاك للزتت 6 ردصللا بنضو ةماغ عا مالم

 * اننلا وا ةيبجلا قيضت ىتح رتل ناليس ممن

 د1

 ةلظلاو ةربغلا ىلا لالطا ةيؤر ريغ ىلع انمص يا

 يلا ةيضتو لل انيصو :برحلا يف. وتل ثقة
 د تا يل ع ةلياو .لالطا ةيؤر ريغ نم انمص

 2ك هبال نيككلا ر ءالاوأ ةه ادلا غل |و. مغ تاذ وا

 ا -

 ةيهادلإو نزحلإو بدلا ةامغل

 + تفو ةنم جرزحلل ىدنهيال يذلا سينما هاللأ وأ

 . 3 تا 0 0 تا ذ كلو ط ةلياو 4 معلا

 غل | رعقو 3 راسل 8 ٍ نزح إو و ورغو ى

 ا يق ةنمو ٠ سبتأم ممم يأ ةيلشا

 .ثو قمضو ةملظ اهزاجم ةديبع وبا لاق . ةمغ يلع

 مويغلا + ”يمغ ج سبلو رةهبشو ريح يأ يش فوعو
 [نبل مييغلا نب أ اهراغص موجنلا .ىزمو 2 عج

 ه١66 ١6



 || 000 ١ ضمعلاو ضا.غلا « .ةعراشأ| ا ش يف ت .حذور بنا أ لرانم نم
/ 
 ردد 9 * - غانم يأ م أفا 00 دا اخ يف عتوا 0 ا ةاما نيخلا |

2 
 ل كو ضخ ”رخ ومع ج ضرالا نه ن ندع طلو "كلل ام 2 ا مآ ماو ه5 ذج يدب دباولا نب

 كادنإلا ىلا نب 5 لاق ل ىلا اخ يا ى رٍضَح صم جا .ك غ قثالاو صرع هن عل يذلا نمي

 1 للك 5 كل |

 ا
 وغم لجرو ٠ لوعقم مسا ص صورجغملاو |

 ضريح يىذ ةلذ كم ٍِئ ل موت هنبد ٍّغ وعظم

 كَ دقل داونلا ج جولشت 0 يا د

 اًضايخا ير 00 ل يا د ع الف تس ضخ د ىذ : ضموغب

 ىلع ا 1 تقام يا . افيناو تاكو سلا ناكل كيو اك ا 2 عيبا
 - رار 2

|| 
 ظاضشلاو 0 0 ١> 0 يأ ٍضاىغا .اضماغ ه1 ابحت 00 ضمخي ضيع

 0000 اهفر ءل وه د لجرا ال ايا ميتف قبطا ةنع ضمغ 9 يفخ مال 51

 اه ل ١ 1 ا تاضيدمو مكايا|٠ .هيف ام لعيب -تتاتدلا يي .ةممجأ مال ا

 ددح وتلا اروخ د تا ضرالا ادئاذلا ىلع تل 0 224 نع تع د ةقانلا دا

000 

 ْ 000 0 0 53 انتم ضورغنو نظونعَي 0 تا

 اطنخ مك غي معيو , ماوي فاننا طئيغ (لهاشت نالف تع مع تعرع اهيع ةضيغم

 ةيفاعلا. ٠ ٠ مم ىردزاو أو مرقحت- 1 ملعو بّرض باب نم) | يتعب ا يف يل ضبع لوف ةتمو. ارش وا عع يقف هلع

 | .ةددب عرج ءاملإو اهرتحو اهرطب ةمعللاو .اه 5 ناو 1+ نم طم واود در ةئم تاير نبوتكتاك

 .طبخاكمزالو ماد هيثلا هبل طبغا * اهحيذ ةمجبذلاو .لهاست عيبا يس 0
 ةقمسف هرضأح ةطونشإو ا 0 0 ا ضرغ لوقل يك ينتعب ام يف يل ضيغأ لوذل ُةنْمو

 ظمنغإو. 3 ٍِف ماع مالكلاب اًنالفو لو . وس ع دعل متدأو لرروتشت نم 1 انو ل ند ةهروس ةنل

 ' الكا ا «كتأ الو ثربعفل َيِوْرا ىقلو هيشلا | كبر ضرق يفق لاف اوضيغت ن نا الا وردك

 لكما ءامس * نخب. قل اكضرالا نم نينطاإو ردضم | نم طم ىخ هذهلت ملا *هارش تادرااول ”كلناق اهِبَح

 121 | الفا نبملا كتهعإو قر علا 51
 قلل كاض ةلكخ نارزلا تيوقاللا | ةنلن او دبع هداف علو هع ةلكزا
 !ةببي ل مالكلا رغمخو :لاتتنا دنع ]وتاص لاطبالاو | ضمغإو.ة:- ىضغاو هزواجت ءيشلا نع ضوغإو .كاذ

 ل لجرلا َرغيات « نيب | ميدقتب غيم لوقث ةماملاو امو .ئضننا ةؤرط ضمتنإو هب يضرو ةليمت انك ىلع
 رعذلا ل رولا تاودا ل د ةمالكن نيب |لعاف مسا ضماغلا تا يا يانيع تضينغا

 || ةماعلاو .نييب ال يذلا مالكاو لاتُكأ دنع لاطبالا أد نع رتافلا لجرلاو ضمإوغ ج ضرالا ن» نإ طملا»

 7 5 اكو نيم مدع ةغمم معلا نب ذاا ُس ازا او مالحلا 3 ع تا اولا فالخذو هل ىلا

 أ 0-00 حاغت 0 0 ضرالا كقيع كي اة ا فور“ ءااريغلا ه0

 لون ة 4 اعلا“ ةَقبَح 3 ةىدلا اهيلع تك ع لا ا ةضم لا 3ك :هرديثكا ور بوهكلا نو

 لادباب 0 ف قي يا 5-0305 4 «يقنا كغ | 2 ىا ةضماغ ٌرادو .ضهاوشو تاضماغ ج ضداغلا

 'أههة١



 زرع

2-22 

 در غ يف تروا

 لصأو ا يو هش ار هزيخي و هذي ٌةزيغ

 اي ضع اذا ةانثلا فننللا ومش 4 ةنمو ٠ .رصعلا ديلا ْ

 مجالا تاير ل أدرضعو

 موق ةأنق تزميغ اذا كنك

 امقتست وأ 4 كتر ا

 راق | جلا ننجلإو نيعلاب 2 كم م حا يا ا

 هيلع راو رش هب ىتع 0- هيلغو كولا روع كلا ا

 | نم تلام ةبادلا 0 .ريظ ةبيعوا ةاق رجعو

 لهإو :ةطبغ ش يارلا زيغو» .تعلظ يا اهلجر |

 هو ةننج 0 و نالف زمغ نواوقي برغملا

 دا ارا وهو لي 4< ؛ نيعتسيا وأ هيلا لما وا هب ةيرغيا

 هزم ماع # دوعحسم نباب مولا 0 1 ثيدحلا يفإ|

 :تنأ لجرلا ربع 00 ةرماقما ا

 يش اهءانس يف راص ةقانلإو هيف 0 |

 مع ةفعضتساو ه هيلع نعطو ةباع نالفة ةرالفوأ| ا

 رمعافلا انتا
 أبنم قالب ل عطب نمو ٠

 اني روق هيف ن نزمغا اذا ا

 ىلا ممضعب راشا موقنا َرساغتو . ماظعلا شاودلا يا
 0 اور اذاو نيفقطملا ةروس كيس ةنءو٠ .مهنيعأب و ضعبإ/|
 امنع تلف لالا هيلع .:رعط 55 حو. نوزماغتيإو ا

 ا كلذب دجوو هيف عنعط ياٌنالف ”زيدغافإ |

 ال وا نمو لعاف مسا زياغلا 34١ اهغعضتسا ةلكلا زمتغإوأ |

 لاذرو فيعضلا لجرلا رّمَعلا * اهعوفنو ةاننلا زمغأ
 ةزامعلاو . ةزامع يثنالإو ةغل ابملل لاس راما + لالا
 ليعتسا ةماعلاو .هاضعالل زعل ةهسحلا ةيراجا اضياأ||
 زومعلا * كولا نع ودبت هجولا سا اذ الا

 ةرييملا * ا ةقان لاقي. ك 1 0 قونلا

 لاقي. 0 ار ل طم ا
 زيماعملا . الا زياقملاو . زواغم 1 دوي هيف ١

 صمع

 مهلا زوجغللاو .بياعملا|
 هو <

 املا غي * يثلاو . باغ انسخ سيفي مثلا سيخ

 يحل دوش سيخ عم يلا نسف د < هيبق اخرون ةلقم

 ٌنِساغَو .ةلقام ةسءاغم ةسماغو: .ةللق ةكرشلا نيك

 | م سيغنإو . برحلا طسو يف ةفن ىر 1

 ت.-جولغإو .هيف لحد ءيثلا يفو .هيف صاغ سمءاوا

 »« ريوصت ريغ ن ادع انافتفانلا 3 رخا | |

 07-1 06 ا 3 هكا ريطن م عوب ةساجلا ٠
 ةقانلاو ةذفانلا ةنعطلاو ةّدغلا يف سماغلا دود

 ديصق م اير اهم يف كتي يااواابلح ن انكيدلا

 تييبلاو . نيبيف لوشتال قولو اهنطب يف يقلاو| '

 ينل اوا رانلا مث مثالا يفاهبحاص سيغت ينل سومقلا
 اهبحاص اهدرعتي يقل ةبذاكلا فو كريغ لام اهب عطله

 رييغلا تابنلا نم سييعلا * وفالخم رمالا ناب اماعأ تاليا ناو نقلا 3

 اظألا لبللاوا
 0 سيجن م للطن و 0

 سانلل رهظي م ايدل لإ ههطلاو م

 .دعب فرم م قا

 07 تسيل داون سف يكتم اكو ةجالاو |

 د لع ةكو 1 للا يضاملاو ٍلقبلا نيب ٌريغصأ

 فرعي موي اهو بارخ ّرصق اهدنع ةيبلعتلا نم لالا

 سخما * اهيف ددرتيو برحلا ىشغي ثسباعم 2
 هيلا اليد لاعيت (ةيويف القطا قيراط هني
 تيبلا مدهي نا ديري نك يذلا 99 افلا

 مارحت

 ا نيش ب م ةرقتحأ ( ل بّرض بأب

 .ةباع هل اقآلوق هيلع صميعو اهركشي ل ةهعنلإو . هتح

 كا يا( برض باب نم ) لع صيغتالوا
 رع اس

 ةصينخا# ارصيغ ا 0 تيما وكلا

 توم لاه انو رح طخلارغ#

 . نوبرعشلا سدحال ةاصيمغلا صومعلا * صمرلا
 صومعلا نيل إو . باذك يا ةريجا صومَغ لجرو

 نم نيرغكا 3-5 ةاصييفلا #4 نبسل سويغلا

 اور ةرقسصتا]
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 ةرامغلاو ]و ةرايغلا * ةينختل و كلا هور

 كانغ جريتكلا هاو دصمرْلا هراَتملا سانلا نم رشي ءانب نهلاب رصق ُناَمعلا « داغاو دوش ج
 ليما نمو رم ا م ظظعمو ىف لا عساولا مركلاو ثوم وك | ةلجاو قو ومجا و ركتع و قضوا رخأ وعر فيرا

 ءةلصإو | ةفالغ يا فيسلا نفنج ديغلا # ضرالا روبعم صتا

 2 هلو معاج سانلا نع ويش ١١ باي أ نمو داوجملا # 16ا ارذ نوعنرأ نيففس لك نيب فوكس ةعيسلا ارصق ا

 ا ةديغ فكما ديغلا ّن اًديغلا

 وقتما رثكاف هلاك ةرانجعا هيقلا تاذمغ
 أ نيمنلا عانلاو ميش مهنبال نمو ول اعفو همالكيف طل

 لجرفسب قاحمالل ةدئاز ةآيلإو : اًبابش ناييرلا معنملاو ْ

 | ليف هطو ةاظعو الع اربع عر لا رجح تزل

 ةرش ةولعاذ ذامونلا ةرمغ لجرلل ا

 ريغت هدي تريغو .دبلا ناسحالا يف غلاب يا هلضفوأ
 ,لغ اًريعو ارمع هلع ةزادضو ؟ للا مند اهبل 3

 ناك لجرلإو .رثاك ةرومشو َةراَمَع ريغب ها ريغوأ
 3 اعل مردو ةاورع لاا هلقو 2مل رفد ع

 | للا ل2 قزق وب يور الق 060 ىبمل علا
5 

 هفورعم انالف َريَحو اف

 يراج تبب نع رداصب تن
]| 

 2 ريغ ريعلا رودص

 ةرمغل ابا هجو تاظدارلا كرتغوا دورو 1 6 :زعاىوريو |

 او ىلخما ريغ لجرو

 | 001 لاقي امك هبخانع ءادرلاب دازملاو ”ؤس ءاطغلاو

 هيك لاق: دوغ زا ج بولا رهاطو كفرا
 عاف مم اذكر

 لاملا باقر يكفل تقلغ

 ام امال ءاننلا 0 نع هادرلاب |وربع اغإو

 فلا دنا رجلا ٠ ءكدرلاب تت كب كت
 نم ذخنب الطو نارنعزلا رم لاو .راغ كلا

 .طبإلا تحت ليي امردنب نشنللا نم همام سرولا
 ريغلإو ردتلاوريغلاو راغا ج نيداوملا مالكن م هذهو

 جدقرمشلاو .راغا باز لعاب ووو برجي م نم

 رمغلاو.مِهَرلار غلو

 00 مملاعّرو اا 0

 [فورعملا ريثكهادرلا رن ريبثعو ةعس

 .ةامغج ح ادقالارغصاو اريغصا

 / لابي لو ةئاقو ةشطاب ةرماغم رماغو :اهنول وفضي
 8-5 تارتج اقرت يا 00 يفرمعغأو . توملا

 ,ىفصيل خريغلاب اههجو تلط ةأرملا تريغتو٠ .قيرطلا|

 | تلكآ ةيشاملاو ٠ ّيرلا نود برش ريعبلاو ٠ اهولأ |

 ريدغإو لجرلا ريغنإو .ريغلاب برشلجرلاو .ريمغلا|
 هيغلا هكإو ٠ ترّمغت ىنعمب ةأرملإو هللا فيس سمغا

 | ىهو بارخلا ضرالا نمو لعاف مسا رماغلا * هاطغأ|

 حصت ىتح جرس ّ ام اهلك ض رالا وارماعلا فالخ ظ
 در ةرفعيد هلا هلل نال ة راش ةللإبع انإؤكازرللا]

 هكا ةغلبي ال امو قفادالام وفك ل وعفم ىنعبلعاف

 *ريثك يا رم اغ لامو.٠ رماغ تاس تاومأ

 أ« يتسلا ىلا جانحيال لغغلاو رماغلا توم ةرماغلا|
 تلخد لاقي. مهيفلو مهنع اسال ق حارا عمل اورامخلا |

 .مةرثكو كل يي يأ س انلا رامشو نقال رامغ 5 ظ

 :وه١آ

 | كومو 1 ريل رع م كك زاخو
 مهتعاج عملا ةرثكو و لالا

 لادغَو تارم 0 هو ةنلش هول

 قدانلا 0 ةيظعم

 !ةريغو» مهو هلو

 لص ]وةك اناحمو ةدئادش توملا ليا د

 ةريغلاو : اهيطغيف هايشالا ريغي يسذلا هيثلا ةريغلا

 كوسا بوث ةريعلاو . سرولا نم ذختب ةالطو نارفعزلا
 #ةيهز يا ةَريغ مل | نم يدذبيو .ةامالاو ديلفلا ها

 ناكاموا تابن وا ىلا ببحو رينكلا 1 رييعلا
 لا كاسل ةدعرشحالا زاآليلق .ةرضمع نم

 ملب ىلا ريع اوزيل +هكرغا جتنا لصا يف | نم
 .ناركش يارينتغم لجرو٠ كلاهلا متنملا تاريغلا أ

 ريتغم ”ماعطو .اريثك يا ةرمغلا يف برشي ريتغم لغو

 ركذلا لماختإو لوهجماو لوعفم مسا رويغملاو.هرشقب يا.
 دقو ميملا ميدقتب ديراغملا ديرامعلا - دربغ



 ديغ يلغ

 ىصتال هدب عفر < الذو ةالاغم ميسل ابو ريس كاك
 هلعج هالغ اغا عسا ىلغإو . غلاب هرب يف ىاغو.ةياغلا

 ١هترو نم فنخ ركلات مظعو فنا تبالاو .اءلاغ

 | ةزداهنكرعاشلا لاق. رل اغ نمثب .هارتشا ملل اب ىلغإو

 َفءلارجثلاو .عفنرا [ب اغن تبنلا ىلاغتو .اهب راجتلا ىلغا
 يف عرسا ةالئغا ربعيلا ىلغإو .بهذ ةفانلا لو . ظعو

 ,مسا يلاغلا * ىلاغت نعم هدايلغا رجشلا ىلولغإو ١ نيس
 يللاغلاو . مهنم ةقرفل

 نيون لاو تلخا يا يلاغلاب ةتعبو٠ نيمسلا أ يلل اهنا

 1 ةدينملا يفاونلا ىنن يذلا 0
 ريلس ا رعلا تانباكمإاق

22 

 ميل هلع لل

 ةحيشلا ةالغ ةنمو . ةالغ ج لعاف

 ا 1 0 0 ديِزف كف ص

 ردصم العلا * رلاوغور تايلاغ ج ييلاغلا كيوت

 عع ِ : الذ لور هنأ ع ميلا رعت كان

 ىَودلا« ةماعلا جو ىلاغر دصم ةاللغلاو .ميسلاب ا

 58 ا 38 اغلا #2 يل بيطل ةيإ ريل

 كذا يلْعلا * ةئعرسو ةطاقنو بابشل ١١ لّواو غلا

 ةَءاةَمْأعلا + ةلعردو بايس

 ىلا عارذ ةَتامالث ردق يف لابو هب اعدت اهلا
 ١ تائذملا | يرج لكملا نمو. 3 : الغو َتاََلَع ءأج ةةاعارا

 دنعو ردضم كلغلا * لافلا باب يفركذو الغ

 :ةاداع الو القد ؛ ال فصو هىشل ىق 2 ا ١ نييعيدبلا

 | ةدادو ًالقع وا قارغالا وهف ةداعال ًالقع نكي نإ

 اضيارذأعا 0 غل ب يف كلذ عج جار .ةغاياوف

 .صيخرلا دص يلغلا 2 يلاغلا نيو: ١ لمت يتلا ١ ةكروا

 اهب | ةقانو . وب غي "مس لغيا + ءالغلاو يا .لّملاب ةتعبو

 ابفاذخأ تقه|وت اذا يلتغت يا قءولا ةالغم

 : ا 1 لغت ردفلا تأغ

 0 5 تأ غلاقيال الو . ةرارخا :ٌوْفب تراثو

 | لغاو راخإ أو لإ نم م بانالق 59 يلغت اب ةياذل

 قولت 0 اذن لجرل 38 لختو اند 1 ف هالغا رول

 ( يلا:

 | مس ةيمر فو ةياغلاو

 نم طالخا ة لاخلا #ٍ 0 ةديطلو ةيلاغلاب

 | دع نب نرابل_ كلذب اهانس نم لكان أين. بيطلا

 55 :دالغلا 3 ا نود ةاغلا + لاش جاكلملا

 اكتيشسا ةدئاز قولا قه يشن أب يلاغتلا هاا

 هيرذ دنع :تاايفتك' قرع فرخ نم : داعوو سك |

 نيوالغو نيبالغ جرتحتاب رصم لدا دنع فّرعيو

 0 هلق ص ل ا[َْح ةتيغي ماعطلا ةتبغ

 نا تمشو: ءاطغ لاو ةظغ آملا يو٠ نادك

 اَتبَخ تالت لجرأا توغو .برشلا دنع هنأ عفر

 مر نراركسل اكر اصف هبلق ىلع ماعطلا لق

 ةتوع

 0-5 .20- 2 ا
 * عرج اويع ةيحغي ةيبغو |يبع ةييغي ءاآا مغ

 0 جذتي ليصالا ع هوجغل | 2 ةيغ : ىنعمب هامل ضاغتا

 أل إو ةجسغل | + ابذع 5 | هاما نمو أ عا

 جلا ءايلا نم ملا * ل جاترجلا
 ةضورلاٌرطملإو .راجعغلا اهيلع لعجسوتلا ٌَرهعغ
 لعجي ةارغ راهجغل | + 5 هعرج جيان هلا نالفو 5

 اهب ٍيشَو نم سوقلا ىلع
 ةتلصخ ت ارو سا 15 0 دوغ ل رعلا 0

 نيحو لع ام عك ةكرااعل نخ اح اًمرو|

 ديخو .ديحلا رف كلك ديخ هديغيور دوغ فيلا
 د 2 لا: تديشو..؛هكارمالاو+ ءاطغو هتس وغلا |

 الف دش * ملا ليللاو دخ )ةىااهزامزتك|ادوح

 1 هدمغ ىنعم 5 لأ انغأو ابو ءىطغو ةنم ناك امرتس

 5 2 هناا د ديغتو ٠ ضعب لك ايضعب لخدا 21 ثالاو

 ةروغ «حرب انالفىلاعت هللاو .ةم ناك امرتس اًنالقو

 * ل دوننل اك راد ةنأاك هيف لخد لوللا دينو

 ثنّوم ةدماغلا * ةنوحتل ا ةنيفسلا او لعاف مسا دماغلا

 . دمإوش ج ةةوحشملا ةنيفسلاو ةنقدملا اقبل دماقلإ 4
00 51 

 دءاذ وهوا نويدماغلا اهيلا بعسل وبا ةدءاغو
 داكن ١ هحالصال قلو هللا دبع نبورمت ةيحاو |

 اال وأ عضوشو تملا هب ةنلعم . دارا كر نإ 0 نسيب



 للغ

 | ريظيو رم  ىنخخ ًالياق اروهظ ضرالا هجو لعرمظ»

 55 ١ ل اق. ةاغضا ا للعلا . 26

 بغسركو قراز نم لع ا
 الوافملا نوفدني مجُع نامياب

 َئىدل ع

 ةيدوا وا وظل إو وسلا كيانمن الهلا لالا لاا

 ءكاغ لاقي :لِإَعولاغ
 ٌنالغلاو 00 نم ةوصتو ٍردس نم ضع لام 5 ل

 علوم لخدلا : اعلا 32 ا 5 ةالاع دحا لأ تابن 2

 دو َر رضرأ ةدئافو مارح >-او راد ءاز 37

 اغلا اماق. لالغا

 ىأ اطار أهتم ةعطق لكنا ظلال مارد

 دحاولا ضرالا يف ةضماغ

 لوف 3 ءاعنإو لالغو تالغ

 للا تافيرغنلا. ب لاافو ةةيخوا جودنط
 لا با لاقو. مماردلا ندراتتلا هذخايو ل املا تيب
 ما ا ا ال لاا فزع ىلا دم غلا

 الجت تفوت ١/ ةرار> وا ةذشو ١ شطلا ةاغلا اى 4 نوحتلا اوؤ لا ماللا ددهتو ةزعلا +“ كراع 8

 ا للحد يدلا مايطلا ل 1 وعلا لاغ جا بوذل 1

 0 يشل ١ وأ 2 معأ لاقي موف ةحارك فوجلا

 ىنطتلا لياعلا + ةفود ةاخدب يذلا ماعطا

 فيلما ن نغضلا. د دقح و ناغطعلاو فردا 0

 رار 2 ةةادلل ع طا ءاكلا عن 17 نات

 + م اكاد |

ع ة:ءماحلا اًعرتمانم وأ عوردلا يو
 قاما نكد ن

 ككاو وا ف

 يثو . لغاردصم

 |ةقر الو ةءايخال يا لالإ الو لد ثيد#ا

 امص م الغد إو راج |

 هدم ا كك اهطدلا ٍ كثملاو 0 نيا

 َج 0 1 8 عير ن» ل هيش 7 05 ١
30 
 تالاغءم

200 2 

 لالغالا # ا سيت راما

3 

 دوشاو ةرهش بلغ لغو امَلَع ملغ لجرلا ملغ

 لمذه١

 00 ريجالاو دبعلل مالغلا راعتيو 5 ةملغأو ا غو | 7 ُنلَعلا 7 مهل 9 3 لقلاو ١ 3 ف 0 + نيح نم 98 دض لهكااو هبوري مضعبو قيرابالا سار ىلع يذلا رمادنلا ,ي
 نم مسالا ةيمالمغلا 3 ةلل راعتت ومال ذآ نا ةماللا أ

 |ةتدغوا

 لئالَقلا ةنخإوو ليلغلا تؤم ليلعلا
 يف عفترا مملاو عفتراو داز اخف منا | الغو ضيا قى

 | ضرالا عروب كن

 ىصنال | نو

 هن ىفاغو ”هال اغ * ةس ةعْرغت» يفاعملا يقابو نما واع |:

 وىغ

 . ةجرلغ جد هي +. يغلا اغا * ب قل نهج 50 1

 اعل يحال للخحَي

 ادغا : 00 دقو : م اتا الا ع نا.بنالا ريغ يف

 فراعلا ءاطلا الغلا * ةتروس تذدعغا هدايا لنغإو

 نا ىلا دلوي

 ىنء4؟ ريهياو لخرلا م مخ و

5 
 ةملذ ج بمشي

 ىذرب خلا هت و ع ملغ ىفتالاو: لفلاوذ# اغلا 9 العلا ن

 «اعدش م بارضلا ة ةوبش 3 هللا 2 لع ىف يب مالا وة علا

 ميلا * املك نمل طلالا ةدي لاو ةمكواغلا

 0 0 رابالا مح "1 عمنم ملرةلا * مال غلا

 ظ قرالا ضيرعلا ثباملإو كذا داملساإو عدتضلاو |

 اةرولملا * دحا يل لير اد اياامو .رعشلا رثكلا
 تاذةملعتملا + رعشلا ريثكلا قرا ضيردلا ثباشلا

 ةللدك لطي ءارمإو ةلوذ مياغم لجرو  ةيلغل

 ااا ل1 تناول الغ العناق تاتعلا نع

 رعبل | نلغ نواوغي مو« ثيحألا ا مالك نم و ص

2 0 

 ةلظلا ديددلا ف فدلغ

 ىنعو ةنز فردا ا ملا - فطاغ

1 

1 10 

 ء العلا مسالاو 58 مل اةيوفم َصْخَر ٌدضو مترا

 <ءأو < كمال الغ

 نالقو رظعو عملا يلام يملا زواجو هيأعذ

 ا معاد د يي لي د7 نيدلاو

 اق اال

 00 ل ةياغلا

 رعاشلا لاق. ,لاغنمث.“ دايانإو داق عام ةالاغم

 آن فايضالل ماا يلاغن

 4ك رثو د١ ضن اذا 4
0 
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 للغ

 و | اك ل جاوا كجرو ماك مسارات ادم كاعل 4

 وأ كا مالكلا نم تتواقلاو زارا اسك

 زاغلاو ٠ لوعنم ىنعمب لعف 3 داعم يأ. ع بابو |

 | قالغا ج مظعلا بابلاو حاتنملاب نيو بابلا هب ىلغي ام

 .- .ىعلاو . ماجا قا مانقا يابابا زك لالا

 َةلعلا + هب كسي ك امدملا طسو يف لت رح نيالا

 غابدلل ةياغ ةماهتو زاجحلاب ةّرم ةرجت ةقلغلإو ةَتلَعلاَ
 قالغملا * ةباصا نم كمقيف حالا اهب ست ةشبحلإو

 قلق الجو قيلاغم ج حامنلاب ع هيو بالا نىك غيامأ||

 رسيملا يف'"ميسو قلغملا ىآغملاَو .هي دي ىلع نهرلا قلغ يال

 ىل قيل اغمو نإ ام جرسيملا فعضم يف عباسلا مهسلاوا 0
 تسيلو زونلا ا نوكي يا حانقلا توعن نم ىل املا ١
 00 6-70 00 قآغم مالكو: اهعاسا نم 0

 ١ اكول قيل اغم جبابلا هب هب قلغي ام ميلا ”مضب ||
 ىتأقل اب غد قوم ثباءإو .لوعفم| |
 | ةلخدأ يا هيف وه لف لع ةلغي ءيغلا يف لغ !

 اخد يا ةزاخملا ٌنالف ّلغ لاقيو . دعتم”مزال.لخدف ||

 .ةيلالا عفري نا ريغ نم ةبيضق لخدي يا شاكلا

 لغو « فاتن ةسدو ةينخ يف هذخا انك الف لك

 .هرعشلوصا يف ةلخدا هسار يف نهدلإو. اهيل كال ا

 راجثالا ني ةاكإو . باوصلا نع داح ”هرصب ٌلغوأ ْ

 مالا تروا ةيدَح اط لعج ةأرملإو .ىرجأ| ا
 ا هل امو.لغلا هتنعوا ودب يف عضو !ةالفوأ
 نسوا فانك بركان جل ام لولا
 الع الَغ ليث ددط لعوامل يذل

 لع لكلا لهو نخشو ردنح وا َنْسغ اذ ناك ا

 لوهجا ىلع لورلا لغو: بر ا ) ملع باب نمأ 1

 | اهبحاص نال بضغلا نيب يأ ىّلغلا نو؛و ٠ قول اغاو

 الغلا د
 .ةلغل ب مانا هلاع ىلعو.رظنلا دّدش َرصبلا ٌبالفو | َق

 إف اهيقس 1 | لالا عازلا | نول

 بوح يف تو ١ ةهطع دعذا وا رثطع : افواالغ تقلشتيي | و٠ ودر يق ارامخ يل لدي مونتي يف ينقلغتإو أ

 الاب هيل للعم ليو اند ون ف ةرارح م يشل نما ةيقب ةقالغلا * كلا ذكر اص ةئعيب كلع لع

 اهلا / ناخآلا الغا لجرلا ّلغإو .اهب اهؤئض ًاليلغت 0 تولد مو ةماعلا مالك نم يو. اهبأ

 اينالث لغالا م ماخل 1 يف عمن مل تيجي نبالاف ورب

 ما وتم فاس كولا قككوإ بالا تسر
 مم ذخا دلجا يف رزاحلإو .ّورت

 أ | دك محشل|و مخ ىلا | ضعب

 كليات ذا ةيغ 36 هدا ان ماذا
 .مملغ كيلي ةللدلا و نقلعلل تدلع عايضلاو

 اقرتلمر ةضعل كرتو ذل

 الت يثلا يف للغتو ةنايخماو لولغلا ىلا ةبسن اًتالفو
 ةيل اغل اب لّلغتو . هيف لخد ًالالغنا َلغنإو
 بيطت ةيل اغل اب رالفو . ّلغ ىنعمبأل النغا روعبلا ّلدغإو
 كلتغاو بانا نع هل ولا ورق حييل كلل الا
 هدبع ّلغتسإو .ٍلالغلاو للعلا هاد اهذخا ال الئغا مغلا
 هما 1100000 لو ناففلك الزلعمألا

 اغريعو ركذتسوي نآلغلا دحاوو لعاف مسالاغلا

 لاغلا ثنّومةل اغلا * شطعلا ديدش وا ٌناشطع يا | م
 ةلالغلا * ةيني .ءطاشلا ىلا دعي رخل | م ءام نم اليشو

 تحتوبنودلا تت نيلي زالت هل الغلإو : مغلل ناد
 يساز نيب عيجي ىذلا رامملإو ةماظعلاو اًضيا عردلا ||

 شطعلا ٌلغلاو . دّقحلإو نشغلا َّلغلا *« ةقلحا
 يف رج دق 0 قوطو فولا ِةرار> وأ

 هل اوان يا هرلل ليكسو يلا فكل اجل

 رعش هيلعو دق نم نوكي ناك لغلا نا ةلصإو . لوَق
 زيكا كما نوكيف هب ذريف ريسالا قع يف ٌلَيَتَيف

 ةتَّدَعوا شطملا لكقلا + ٌلالغا جوريغ نم ىكنا
 لاق ٠ لالغا جراجثالا نيب هالإو فوجلا ةرارح وا
 زجارلا |

 ل الغالا مايح لقم نم هيجي

 لالبش لجرو لع ددب عقو

 دا ل 3

 ىلرح

 ةدليق أ

 او ةيرج هل سيل يذلا هآكا زآعلا وريعوبا لاقو

 تكل ١

 ان



 | يأ ةظأنملا ةيدلإو .هيلع ناك امم ظلغا وا لدتعملا
 نوال ال قو نيا ةيش ُِ بح + ىلا ةيوقلا 5 هلب يتلا

 لزاب ىلا ةينلا نينااعأ نوعبراو 00 هع اا ةقح

 ةفلح 5 0

 لخد هينا فو وراس ُْ عرسأ لجرلا ١ لغلغ

 لجرأا لغلغت نب 3 را 2 امو .ةدْشو بعت ىلع

 و ةدشو بعت 02 يثلا فو. عرس
 ليانخ نال لاق لعلم لب ايهخلاز لصوت
 ثعارخملا

 ريس يفاخلا مم كي دابق ىداوف يف ةمتع مح ٌلغلغت

 حلب ىلا دب نم

 ديرد نبا لاقو اهب اهنهضةيإ اغل اب ةتبلو . فالغ يف|

 هت 0 فالغ ل اهبلعح اهريغو اك ةروراقلا

 امك هيجف سوا يقع ناقل

  لصح فادغإو لُحَرلا فلغتو .فالغلا يف اهلخدا|
 فآلغلا * اهب بيطت ةيل اغل اب ٌنالف فآغتو ٠ فالغأتل
 فيسلاو ةروراقل انلا الفك ه١ لااا معا همقلا ||

 فو فو فلُعو 10 عد زد |

 |١ قضرم (كئارأرقو تلغا اهيولق اكل قو: ةزقبلا وأ
 د ردصم فعلا * ل 16

 2ع بتلو و لكلا 0 رك

 و نم لَو ا 0 نيا ب يدعم بقلو |

 رج نب سبقلا ءرما “ع

 | «ةفلغ جاّضبا ةلرغ از ةننلا ال0 انيكك لإ قئازأا
 بلقو ٠ ةفلغ جا 00000000

 0 مدعل يبدل 0 افالغ جنخأ املاك فاش هان

 |شعو فآلنل اي ةومن نيا ؟مقانع ءبجحا

 اننلوك

 | لوي ةكغاعم ةلاسر * اهب كك تالا الكفو

 ااهلعجو اهاثغو اهاطخ اَتْلَع اهتأغي ةروراقلافلغ
 قطنملا ةّئيسلا ةاقرخمإو ورجت ىلع ماد ام مركلا قزوو :

 او اهّاغو دي دشتلاب اهللغ باوصلاو ةماعلا مالك نم اهساَع

 ١ افلا 6 كاب ةاديلا فلغو . ةيلغت

 اذا كلوا ةالغ ال لعج ةروراقلا فلغاو رم ٌْ

 .ةغلابملاو ةرتكللا دادي ,اهتلغا قع باوب 0 ىلع ين 0 0 ضرالاو د ءانلغلا

 |اتالقو ٠ 0 لعامل رم تلا فال وم نانا اذن ةفلغلا « كمل |

 1 هس نا. هائل سوهو ةخيلغا كيمو“ عساو 1 غاأ

 ىا ةكفلغ ةنسو .فآلغ يف هيث لكك. ذكو فالغ

 ةمعش باتكلا ضعلو لوعنم مسأ 21 ةيصخم

 ا ج هيلع مت خيو هبف 1 ل هنا هئاعو يأ باتكلا فآلغل

 تانلعم

 * ةءأسا مالكلاو ٠ 0 ةفنلغ لجرلا َىنلغ

 ينملا قانلغ 9 ارمإو كدا وهل وطلا قافلغلا

 سار. ىلع ةرضخملإو ب

 نايفزلا لاق.” 10110

 لعل هيلع ماط لبغمو
 : ا و 2
 قنردخنا هب يدسي واريني

 5 نايطلا قفلغلا 2 ةدعلر

 الإ ردنلاب دنقلا ىمو حرلا نشيعلا نب قالغلاو

 ةدئاز ةداملا هذه يف ماللا لاقيو ٠ لعل

 كلوا ةعنل يو .ةعف ده اَمْلَع ةفلغي بابلا ىلع
 ٌدَودلا دوسالا وبا لاق. ةقلغا يف ةكيدرا

 تيل دق مونلا ردنل لوقاالو

 ٌقولغم رادلا بابل لوعإالو

 قلو نمما ضرالا بس قلو نهال عصف ينا يأ
 يف كتفي مل اذا كلذو نهرملا ةّقحتسا انَلَع ىلعي نهرلا ل

 1 نزلا ظواعينال ثيدح جفون طورشملا :تقولا
 ةفلغو .ةيحاصل وه لب هنيدب نيدلا بحاص يم

 رفظو.. اهامح عطغاف اهفعس نوضا 2 ةلخغ

 د 2 قل « بيشو ريض لجرلا قلو أميال

 ىف عن و ةنهار كد دك

 .ةلكثلا 8 احالاب.ه هرب دا ريعبلا رهظو. ةهركا ١ مي ىلعأ

 .قلغا عواطم بابلا قاغنإو .اودهارت موقلا أ اغتوا

 ا مالكلا 4 هيلع < وش َىلغناف اف ةقلغأ لاقيإ 4



 ظاغ طاغ

 0 568 23 كنا ا ال كتءادص لا رو ههدرو و نلعب 7 موش سس 0 |ادب نا زيخ تلكأ رابغ هالرأ ك هاا 16 1 1 لل

 مرو ةزلاذط الا ؟ ضيا[. حلل تان كلنا . مدع نا كلل مرالا سلذا فلا سب الص ةرلصلا يف نآةلقو' دويل

 ماحب اكل ةظ الا كاطع - ةطولغ 2 ديرا|[:لاق . ليلا ردنا ةلظ لا 3 سادلا ديلا اذدأ

 ا الا" رتنأ“ ال اي ا لطخالا|
 1 ردهم ةئدل انلاو ايل اذإو تاطولدا اطال كسل اا

 ا ا ا سل 0 نم مالظلا نع
 هور

 +-فن يف كاع بج 2 1 1 1 تي اةدال | ريش لس نسا يدأو يف عقو # رون ا مالعا نم سْياَعلا

 ماعلا ف ةةاعم| دارب نءا ا رعاه طا | اغم 0 ةرهاد د يا.لعنلا نزوو هلق فررصم

 اعلا 8 نمت يكتف لوتس دقو .اهناحما امابق يستف | ةركج:مقث تنناك تازاغلا نااةيفا ل ل ال

 اادنخلإو بإ راوهلا زين قرتلا نش هزع ريب اانأ يع
 2 م 2 -

 ا 0 رأ 8 د :و هب 1 ال 0 تود صيف ةجصلغ علت اداغ ةصاآخب ةصاغ

 0 5 ةطاغا و٠ طانلا كا طالخ ار 0 #4 .يدلغب ذخاو ةعصلخ علف يقل ةيصلغ

 م

 نييك كد سل قال ىو سلا قع لاو سارلا نيب علل او ردصم ةيّضْلا
 ةظأذو 5 طظأ د انك ظني 2 وذلا اضاع 507 7 لسا وا ءيرْلاَو ةاهللا قتام ىلع

 تبدو "قرو قد فاللخ ذو ةةالغو ةظأَو 2 يدا . محالغ ج ناسللا لصا وا هت دقرحو ا

 يوقو ع ١ لجرلا اظاخو . ك1 00 1 0 اللا د2 نب ةلمرح ةمصل لاو ذو: الإ ةدادلا |||

 كيكات م اًظيلخ ةلكج ةاهأع + بعصو |: و نم .ةرصلغ يف وهو. عتمصلغ ملظعل يبت علا

 رفاسلاا ظا 2ك 02 د ٍل ١ يف هلع اكل - فرع ةيصاقملا # رددعو ل ا

 كل ذك 7 رااطنف لا اذ لمعلا لول | تانصاققا
 را اا لعل لونا ف يف هل ظاغاو | لف هيف ع لَ 7 وريغو باسم يفاطلغ

 تاظاةتساو . ٌعامسال سابق اذدو . تظتو تظاغ | قطمملاب ٌصاخ طآغلا وا.هيف باوصلا هجو فرعبأأ|

 .اظيلخ راد ةيثلاو محا اهبق 7 ابنا | طولغم هيشلإو طلاغ وف باسحا يف :اتلاب تلغلاوأ
 0 + 0 0 5 2 ع ١ تطلغ 0

 ىأ اذ هيف 0 000 ةظاللا د دنع 7 دس ا طلاغأ |

 ظفلاو .ةنشحلا ضرالا اظالا * وأ 3و ةلذالطف هيف | عج ام وهو اعلا 0 0 دحا وه جايا

 فو :ةوادد يا ةظلغ اههيو.عردلا ةظدلا * ةظآلزلا | لكملا طلغ انو طقف لدبلا دوصنالا نوكي لب ةعوبت#
 ا ا دق اراه كر راك ؛ار وغ انضِ ناسا لذ وو نم لدم اركذف

 ا 2 ”ظاظف يا ةلخاغ مق لجرو» رسمالاو لة اوأ كلذ فَ َح تبارك ابارك 8 تدرا اًراح ًالجرأا

 . ظياذ ةباذعو - رسأ لاو ىإللا فالخو ةالنلا وذا رخآلا مسقلاو .ماغلبلا مالك يف عقيالودو لجرلاركذل

 1 طعاما دحض ةوادعلا ةض 54 0 دغ يأ قا 622 فاحت امه نيالا لدا 59 أ

 ْ ا نس ظاخ اةيورلا» : داود دو فيدال م | تاكا ع ل ءهدلا لدبو بارضالا لد ل ا



٠ 
 ذلغ ابسع

 كعب روكا 0 َّ 0 57 ريصي مث ابغا

 ناك امرئاس فالذؤم ةنيرق ىلا هيشلا كلذ جانحيال

 نسا باك ناك ب1 ل كا

 ِتلَغلا +:ةيحلل دوتالاو هلل نمحرا اكةفص.وا ةنيدملاو
 ليلا | لع وق ةنمو ٠ ليضفت مسا باغألا * ةيلغلا ريثكلا

 لع راكألا | يفر راكآلا ىلع تالا قناع

 بآغألاو .رلغ ج ابلغ ىثنالاو ةبقرلا ظيلغ يل بلغا

 موق مهو 06-2 ةنمو ةليبق وبا ُباغتو د ككل

 امرطخو :رأ اوباف ةيزجاب زيك م ماطاكرالا يرشم نه 0

 ع ةنعاضم ةقدصلا مسا ىلع اوحناصو ةيزجلا مساب

 تعب تاقث» موتو ( مشاه هوو اهوتاه لاق ةنا
 | مطوتك.ةلو لا ىنسم ىلا ثينأتل اب نوبهذي افأ لئاو
 | اهيلا ةبتسلإو . ايلعلا ست بلغت تناكون رم تعب مق
 | مهنو جالا نبا لاق. لصالا ىلع 2 غن

 يل عم نيترسك يلإوتل آل افثتسا فيذنغلا مفي نم 0

 ءيثلا ةتامعا يناعملا لها دنعو ترده ل
 ا رك ىلع تويولغملا دحا 16 ليقو وروغ كح

 تيففنملا ىرجم نيفلت فلل كارجا اًزاجم امييلع ةقالطاو |
 ريقلإو سمشلا يف نيرهلل| ا ظ

 ةورملإو افصلا يف نيتورملاو روعو ركب يبا يف نيريعلاو
 نم ينال تدفَنينافلا نم تناكو مرج ةروس يف اكو ا

 كنيو ينيب تيل اي فرخزلا ةروس يو ٠ اًياغت ركذملا
 نال قرشملا بلع. برغلإو قرشملا يا نيقزفملا دعبأ|

 | كةفرتملا اذن .بلاغ ردصم ةبل املإو: نيتهحلارهغا
 ةبلغ نايبل درع ينالن لعف ةلعاتملا دعب 1 وه

 ىلع ىبتو لعفلا لصا يف نيكراشتملا نيفرطلا دحا|
  جرخ ام آلا عراضملا يف اًٌمضو يضاملا يف نيعلا تغب لعفأ
 | ةعمركف ةتمراك و م ص خ هي ةانركذ ام كلذ نعأ
 ةيل اغملا باب مث.ويف ةتبلغف مركلا يف هتبل اغ يأ 4 ا ظ

 أ يف كلذ جاتا .اًريثك ومس وه لب : هلام

 وكمان اًزماجولغلا باحملالا يضر سلا يد

 هه

 ةفئاكتملا ةقي دا ةيلولخملاو دف ةبلغل ا 3 ْ

١ 

 1 ١ !ة13مو م .ةالوو بلغ ءاينلغا ابملغا - 5
 تلغو ٠ هلافا اَنْلَع ةئلغي ةكرشلإو عيبلا

 يفاطآقلاو باسحلا يف تّكعلا وا . طلغ اَنلَع تلغب
 دوا ةداعلا *# ور ىلع هذخا ةتانغإو ةلغت * لوقلا

 55“ ب ليلا

 || برضلاو رع ١ الاهل ىلغا -ىتلغ

 رهغلاو
 هيناعم يف اتَلَع ةئلخي ةئاعك اََلَع ةنلغي كولا ثلغ

 - .روي م نع تلغي دن ذزلا تلغَو: .ثآغلا مسالأو

 غو .ةلملا «نيغل اب اوهلمك موزلنإو ةدشل اب !ولتاقت

 د دنزلا تلادغا * 5 2 يا نالف مغب بئذلا

 كْلَعلا نم مسا ثّلعلا * ةنلئعا ىنعمب اننز نالفو روب
 |ثيلعلاو .وريغو نيغلاو ورملا ن 0 طلاخياموأ

 ماعطلا نم ةوشن 4 نءو نون ا 0ع
 ماعطلا توا تنل 3 0 2 لياتو , بارشلاو

 دلل اهزغ < اثق ةوح ةرجخ قلل ديان دة ةلراق
 اس ويس امس أ/ءاعطلإو ال ىوسُي ام تْيلملا *« عبس

 . لوعنم ىنعب ليعف .نإوزلإو ردملاو ريعشلاب ُثعي
 ||نم اًريخ لكاي ناك اذا: ف ثيلغلا لكاي نالف لاقيوا

 |(ةور لاق. لاتقلا ديدقلا ف تالا * رقطنحو ريعش

 |. لوعفم مما ثوّلو . ثلا سلما ربعنا اذا
 رفلاب غوبدم يا 0 ثيِلَعلا ماعطلا نمو
 رسبلاوا

 ترضلاو متشلاب الع 2ة:لغا هيلع ىشلغا -ىثلغ

 ٍرملاو
 لن * طالئخا الب ىرج اه خي سرالا ع

 ]كلو برش راحلاو . ةلظو هيلع ىنب نالف ىلع ُنالفا
 نصغلا جولْعألا * قحلا بابغلا غلا * هنأسلب
 كلغم ديو . طالدخا الب يراجلا سرفلا تعمل + عانلا |
 ْ هتناعل لالش

 || ..هبحاصل ثبلَم ريغ قّيعتم دعم بس  دلغ
 ظ ل ادبالا ىلع ظيلغلا َذْيِلَعلا - ذلغ



 نكاغ هس سما سس 1 ا 2  كللاا ا

 ا

 ايف رسبلا ىلع عتي رابخل اك لفغلا 0 لا هانشلا | ىف ذح.ددو . رنا لي كيسا يشر ظنا كنع ةلنغا|
 ةءانلا * ميلا ترم نوفي اموَربلا ماطحو كردب الف لدغتو .راصنخالاو مانملا قيضل رظنا ةظنل|

 ةروكذللا ا ا ىنغلا 2 قد لع ضاييلا | ةلفغلا دوعت ديوث لفاغتو اند ةتانغ 2 :اًنالف

 ةنم جرت تريلا وا ناوزا اك ماعطلا يف نوكي يشو  ءيثلا نع لفاغتو هب تسيلو ةافغلا وسان نم ىراوأ
 ةيرلا ةياغلا * هب حريف |* لتغو لونغ ج جي لعاف مسا لفاغلا هَلتَغ ىعبأ

 كبي دحلا مو: نايل توضرةياكح قحتِخ يم رش ىتحي الو ةريخ جرُيال نم للا

 موطب نأ ىتح ةمايغلا موي سانل | نم برقتل سيشلا م ءالو هيف ةراع ال ام راهريغو قرطلاو حادنلا نم يف|

 5 - قع لوقلا ا بإ اودلا نم هيل ةمسال امو نوضَرألا نم

 رتصلاو .ةتوص عمسف ىلغ اًقيذَعو اًنَعْوْغي راقلا ّقغ ارفيلاىرقل بسح>ال نمو حادقنا نم هيلع َمْرْغ الوفلأ
 اذا بارغلا توص ةياكحو ردصم ْىَفلا + تّوص | .لانغا ج لبالا رابوإو لوهجلا رعاشلاو ةلئاق لوهجملا|

 ىلا ةعس نءراص اذا ةنوص ءاملا غو ةيوص ظلغ ”مسإو ردصم لقنلاو . رومالارب كر !١ ل لجروأ

 عسي ةقاقح ةارمإو .ةغلايلل عل امهر قاقعلا** رقييض | نم مسا ٌنالْتغلا * شيلا نم لاو عيفرلا ريثكلاو ْ

 * ةيليجلا فيطاطخما ةققتلا * الأ دنع وص اهجرفل | يف لاق . ”مسإو *ردصم لَا لفاغلا الفعل. َلَتغ
 ءاكلا ٍقيفَعَو .ردصم قينعلا *دقاَقَع ةارماك ووقع ةأرما مدعو 5 لاب نع هيلا ةبيخ لفعل حامصملا

 هنَحا آلامها( يتلا ئأ) ةكرت نيتف ليش در

 تّوص ةفعتغ بارغلا قعتغ أ ةعباتم ةلثعلا تافيرعتلا يف لاقو٠ تانغ ج اًضارعإو
 لدعم ل ابلغ الع بلغي هلء بلغو ةيلغ ,تقولا لاطبا ةافغلا لوس لاو. .«.بتشت ام ىلع سنفنلا

 :ن) اقنع مالو ةيطو ةلغور ىلخو ىو طاعمو أ كلذ رطنحال ع ناوه ءيثلا نع ةلفغلا لبقو ةلاطبلاب
 ةغيضيءىثلا 1 الف كلعاو: .عنتمأو هيلع زاعاو ”يربت | .هل ةنطف ال نم لّتغملا * ةابلبلا ةقانلا لوثتلا + هاي
 ظلخ الع بلغ ليزا. بلغو .ةيلغلاب ةنمدخأ لوهجلا ةمفل ا يرهوجلا لاقو . ةنقنعلا ةلغملاو ةغملاو

 هلع اذك دلي ؛ ىلع انالفو .ةياعياةلعج هيلع هيلع + ةقيع ئدابا زودينلا هلو

 ىلع ميلعتو نرهاق يدخر ةااعم :لاغ رمش تلح صفا ةلمملا تع لنا كلا ىلع

 غلب ياليل غ | بعلا بلولغإو .ارهق هيل لوتس اذكدلب | ى ١ 0 0 ارفحو اونعوفغي لحل ا
 يقو ال اغ لوقو . بلع ج لعاف مسا بيل اغلا * تفنلاو **0ا ىلع افط *يشثلاا افغو ٠ ةفيفخ ةمون مان ليقو سعنأ|
 2(بملَعلا * تاقوالاو لاوحالا رثكأ يف يا بلاغلا | ةريغو تيكسلا نبا لاقو . اع ىنعبب هافغا لجرلاىنغا||

 ةفرشملا باضملا نمو ةنئاكملا ةقيدحلإو بلغالا ثوم | تيفغا برعلا مالكي رهزالا لاقو . توت لاقيال ِْ
 يدصتتلاللا] ع ةعنتجملا ةزيزعلا ل ابقلا نمو٠ .ةينظعلا لا * ةيبزلاو دل ردعلا تاونَغ لاقي امّلقوأ

 ' راوللا لاق ةيرلاو ةرللا|

 ةَبلَغ تذخاام دج تذخا | ىتعلا نم هاقن ( 3 ) ايَع هيفغي ماعطلا ىفغ ا

 لياوط مشا ع يل روغلابو مان هانغا لجرلا تأ # سن َةينَع ىتغي ٌنالف ينغوأأ
 قو ردطس هللا كم اسي وت بلكي رمز لش للذكور | . ةعياتنلا كالا .رزدس يفماتعلا
 يف ماع عضولا لصا يف ظفللا نوكي نا حالطصالا | رسكتا ةافغنا يلا ىنغنإو . ءانغ ىنعو ماعطلا ثالفوإ
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 ُبلطم رتارنلا بآلط درجت | جارخما باتكييفو . ةنم غون ول هقبرخملا زياحبل ارقاوغل
 كلذ عم بفولطم وهو تاّرألا بلاط دكت لوقي | ردصءرافغةتسالا رش 1 اال 1 و زييعبلا|

 *اًريسي ايش هاطعا اتالفثرالف فلغِإو .وهراضاب ةعفرف | رافغتسالا تانيرءنلا يفو . ةرفغلا بلط وهو 5

 . نابالاو نييحلا افعل بطر َرلاقرو نمسبي امثفغلا ةدسافلا رايكتسإو اهيلع لابقالاو تاحنادلا لالقتسا

 ناّقعلا باوصلاو ا . هناباو هنيح يا هناّتغ ىلع هاج لاقي | تاطرانغتسالا مالدكلا لدا لاق. الع نفارعألاو
 | رعادلا لاق .شيعلا نم ةغلبلا ةغلا * ةلمبلانيعل اب | لاقو .اهنع ضارعالاو ةيصمملا عت 37. را دقي ةرفعملا

 حطملا ينذي رحبط يفريخال |.ًالمفو الوق دسانلا رمالا كلعنلا رافغتسالا 37 اء

 ينينكت شيعلا ماوق ل رفثأ ةناف كبوث غبصا لاقبو . لوضفت مسا رتغألاو
 ريشا ةلواغتي امو روتسلا ةغلب ةنال رافلا اضيا ةتغلإو | نرم جني درز ةرقغملاو رقغملاو . هل لهحا يا ةعيولل

 ةفيغض يأ لقب نم فيِ + دلع ىلع اهب عفت ؛ قلحو أ ةوسنلنلا تحت سّبلِب ردف ىلع ا

 اًنالفو .ير ةنم تجرخ اقْدَع قنغيراحلا قّتغ | رقغم دحإو | ريثاغملاريِفاَعلِإو رذاقملاو :رفاغم جلست لإ

 ' راإ و ةءاس لك تذرو لءالاو :اريتكة يرض طوسلااب | .اهرسكي ريفغمو رافغمو اش دو رفغمو ريخوك

 عت تاكو 3 داو ا !ةرع دب 6 رات الا 0 لسرلا ذعي ناال ماع

 ١ || قنغو. 0 يف نون 0 5 ا عيوش ل 00-2 5 6 ا علا خلان ا

 ١ 0 اارذلا فتون :هليشوأ ةحلاع 0 يا ياسا | باقعلا نم ةّتحتسا اع دبعلا ةنايص يف تايلكلا يف لاق
 لعاف مسا اغلا * طاحا وب ”ينفنغإو . 5 5 اامذيفلا كانا دو تف هن تفك مط قدا

 سس رطلاو ”ردصم قتلا * نّندْنآْلا, ٌردحو نا  ةزفغلا تافيرعلا يل اقو. ىندلا نم ةوصب
 ل

 ةعنملاو ٠ عجرألا ققغَملا * ةمونلا ةقئغلا فيس بأول ىتح هتردق تحن نم رداصلا جيدا ارداقلار تسب ْ

 5 ةلنوالا ه]ورو ٠ كظفاإ) قدك .ةلرنغ لاقتيال هبانع ةفاخم هديس بيعرتس اذا ديعلا

 ا دلال ثمل انه لاس دال انوا | همام قلل ردو ريفافم كاد لمرات
 ا و هلع لرغل لاش هن لتخا <... | هطفاطوا ناضل ناكام نك جتتسلا قزلدي مهن
 رعاشلا لاق .ٌلفاغ وهف ةنع | كلذ ون وريفَعلإو ةرافغلإورّتغلا نولوقيف رذخ باب نم

 انه رثكاو ِلَتَغ يف نم ذأ 0 رافخ و ةرافخإو رت ا نودبري|
 انارجلا انقارفو ىونلا فرص ظ , . نيعلا يف صمملا شَنعلا - شنغ
 وهو هانكو ًالفاغ ٌهريص انالفو . هرتس ثلا لّثغ ا تَرَغ ىلع هذخإو هاجاف ةصفاغم ةصفاغ - صنغ

 قا .ةنع َلَدَع ىنعم هيثلا لذغإو . ءيشب ىنميال ٌلذاغ أ .صفإوغ ج رهدلا مزاوا نم ةمّرآلا ةصفاغلا د ةنم
 || يفو . هيلا ةءاذغ لصو كلفغإو ةنع َلَمَعَو ًالفاغ راص َّلََغ | ذخإو .ردصم ةصفاغملا*صفإوغلا نم هللا اناقو ل اقب
 ريغ رمال اها ةتكرت آل انغا ثلا تلفغإو حابصملا ةبلاغم يا ةصفاغم ثلا

 يمل ةبادلا لفغإو يرهوجلا يو. نايسن نم نع تباصا اقافنغا ةبانلا تّدلغا - فنغ
 |١ لوقي ل ةلصاو. ٌكشلا كنع عد يا .اًنيش كنع| يونفلا ليفط لاق .نوسلا ضعب تنمسوا عببرلا

 ا رند نون ينع لفاغب سيل ديز ملكتلا | هلع لالا تذنغا ام اذا اكو

 الات



 رفغ

 | يف بغزم 0 ضيرع تبن تفاغلا -
 موحانب ةنمو ةقرزلا ىلا ةرهز نشخ فووع يل ظ

 "8 ذا تبتلا تفاغلا يفةغل ثفاغلا -ثفغ

 1 عانلاو ٠ ةراس اًْيَغ ةريغي وتلا نتغ |١

 ل هللارتغ .ءاطغ باضإلا 500 .ةراسو ةلخدا ْ

 طغت ةّريفحو ارب موو نار و را ةرِوْغَمُو ارثغ ةبنذأ

 ائ ةفص | تريغ 5 هتَرْعب رعالا رفغو . 4ع افعو هيلع ظ

 .ضتنا حرجأو ٠ نسكن ضيرملا رخو .وب هلكُي نأ بني

 رعاشلا لاف
 ىوطلا يذلا رتَع رادلا نا كلر كل

 ملكا بحاص وأ وا موو ىلا ردع 5

 .اهصخر ىوتتلا تباانتعو . هديع نع كلل رفغوأ

 رع راث ارتغرتخب وذل راحو ' 2 ضررملا روش ظ

 قفَح

 هتافذف نع ءرذغلا 0 بعمشو

 1 رعركو لاوظ ناب هن هتافاوع

 بوللا ل ماع يعلو رد ةّرثغو رانغا ح

 نييحلل إو قنعلا ىلع نوكي بغزل اكرم ضر الكل زاَغصو

 زجارلا لاق ٠ كلل ذوو ةارملا قاسو انقلاو

 لا اهيقاسإ نرد تيللع دق

 نا ولم ةيقال اهلاقا

 هجولا ةَريَغ ةأرمإو . رغوذ هافق يل اننلا ُرِدَغ لجرو
 ىهو 00007 ناَرفلا * اههجو ىلع ردع تاذ.يا|
 يالا ليعتتت الو باوتلا ليو تاتغلا طاتنا محا

 ديك اك انها ةيشلا ليفت تاكل 5 ع . ىلاعت كدا

 الو مذلاو موللا طاتسا ىضتفيونعلاو

 رذغب الو رتسي نا زووم ذا نارذغلا نم صخا رتسلإو

 .نارفغلاو وفعلا نم متا وحلاو بن ذلا نءزواجتل | وتصل او ةمروتلو ل ةرذخ د 2 0-3 ضيرملاو حرج او ةصلأ ١

 رالاواب :دلا ُْ نإ جالا وطنف ةرخالا يف نارفغلاو جرخا طرا .هراسو ةلخدا ءاعولا شب عاتا ارنغإو

 . ءيثلا هب ضطهوم ررعلا عونلا ةرْفغلإو ةّرملا ةّرفغلا | لجرلارثغتو .رملاكش ةرشبا فكر لل

 ل نم رفغع َّك انيو ٠ اهريش د ٠ ريفاغملا ىننجا

 85 ةنذدل كك أعت هللارفاغإو» لب دنا نم لدنت لاف اهي

| 
 نس كارت زار نا

 | تبني أمي هون صا يا .هترفغب ”ينلا اذه اورنغا لاعب 5 ا

 سول وهو ةغل ابهلل لاعف راتقلا «وب عصي

 # ةيناربع ناقل يق رابحالا ةسبلن حاشو ةراقغلا ا« ىلاعت

 ريفكلا يا ىلا ءامسالا "أ نموهو لءاف ىف“: قزح وول 8 رفاغلا *« هله ا اة ايا ارفف 1

 ن.وذ ةغل امملا ىل قو وانب ةدايزا ةنم غلبأ راذغلإو ةرخغملا قذعلا ىل نوكي بغ خرا اكرعشراتغلا * ةَريَغ ج لعاف

 ردصم رفع ةيبكلا ةهج نمر اَمعلا يفوةينيكلا|ةهج | رجارلا لاق: كلذ ودغو ةأرللا قاسو اننلاو نرحل

 ةضييلا ُريفعلا ةامجلإو .افقلإو نيبو .ىدعلا نشلشو | اهات اهماقألط ةظسقو "سرا اناراس
 ريفغلا <جواريغَأَج اند عنو نرمارلا عيجت يتل١ ةعنتملا نود نوكت ةقرخ ةراقغلا *قاسلا ٍظع ةطقلاو

 2 اًرينغ ءآنجو رفغلا ةايجلإو رينغلا ءامجو | رح ىلع يتلا ةءقرااو نهدلا نم اهرامخ را 5

 هيلا كانو ا عوتلا حر جريل ”مجو ىَريفغلا | ةباحل ا قوذ ةبامسلإو رولا هباع يرجي يذلا سوفلا|

 اًراريفغا بوذلا رافغإو دع

 قريغلاو ريفغلا عب مجنو َرنغلا "ميلا ا ةامجو |ىأ ةيسنلفلا ع تسحق سبل ب عردلا نم درزو لبا ساروأأ

 0 ةريفعلا + كانه عجاف مم ج يف تريك ناعبلاو ردصمرْدَعْلا * رئافغ ج هّطستملا اهب عتب قلحأ
 هوثلا وب لص ؛ امو ةأرملا قاس ىلع ووكر بوثلا مو

 رجارلا لاق اب .ةذ ردحال  ييورمنلا اطزتي راغص منا ةثالثو كلذ وو ةهباو
 .ةيبودو ةرثبلا داورفقلاو: ارك نازيملا نم

 | رشب لاق. ةيورألا دلو رثكأ ”ضلاو رثغلاو رثغلاو

 رفغب ال يأ 0 ل

 رفع "كيف تسلا ءوق اي

 ا لاج يتسع أم اوشماف
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 حو توصلا طماطتلا * دع 0 توصلاو
 [ردصم طابطيلا * ملا رينكا ا ظع طماطغ | طاطغلإو :ثفاطل قانعالاو لجرالا ل اوط ةحنحالا

 روثك جاوحالا مظع ”طموطخ نمي * مطالمملا جوملاو + مهو رع ليلا قزق ند ةيقب وا عصلا لوا
 | 111 ريثكجاومالا 7 1. ”طْيطَمْطَع كي * هاا | نم بابضلل ةطيطغلا * طاطغلا ةدحإو ةطاطغلا
 د للا هيعلا طغألا * ةماعلا مالك

 ملط (* ) اًوطغَو اوطَخرظمي ليلا اطغ.  |رتقلاو ا: ةكاوما تلغ ةطعطخ رحل | ل غطغ
 ثرالفو  عفترا ةريغو ةاكإو. هيث لك ةياظ*ترةسو ا * بلغ نرالذ ىلع مونلإو .اهنايلغ دتشاوا تتّوص

 ||| هاطغا ُءاطغإو ةيطغت يغثلا ىلبخ © ةرتسو هاراو ثلا :طغاطغلا + دّدبت ةيشلاو .ةجاوما ت تاعرعلا طغطغت

 *هآألا هيف ىرج مركلا رة ابهلل دك هاطغىنعع | ردصم ل دحاولا ثانالا لاخلا

 لالا اطغا نم ذوخأم دب لطغيا ام وهو رعتلا اغلا اضل تاس هاوس هك
 ىشح نم ةآرملا هب تطفت ام ةيأطغلا * ةيطغأ ج | رافشالا لوطو شيعلا ةعس فّطغلا - فطغ

 .ترثكلإو ةعنلا ٌناَوطغلا. * اهومتو ةلالغك بانعلا | سيق نم يح ٌنانطغ + تجاملار عش ةرثك وا اهينثتو
 قرثكو ةعنم يا. ن اًوطعوذلا هنا ل أتي نقاعلا قوق

 . التما ( كي ) ايطغو ايطَع يطغي بابشلا ىّطغ اط بونذال ٌناَفَطَع نكت لول

 عيار لكلا ةلاد أ! لس 1( حلو اننخ] قود ةعسإل 1

 امم بايشلا هيف طَع ايرس.تلمحي ١ *بونذاه نكي م ول دبري ةدئازال ةلوق شفخالا لاق
 و نمل ورع ةناطخإو كرم فعلا * مالسالا يف مل ناك سرق طفلا
 || «ملظا ليللإو ٠ اهريس يف تبهذ ايِطَع ةقانلا تّطَعو نامل فا

 |ءيثلكو ضرالا ىلع تطبن|واهناصغا سل اطةرجشل او لطغو . بنجد قيطاًالْطَع لظغت ةامسلا تاطغ
 ظ ؛ببلا اًنالف ليللإو . هيلع طخ دقف ءيثىلعل اطوعفترا | ثوشلا ل أطغا * ةتلظ تستلا ًالَطَغ لّطغي ليلا
 |طاغوبف ءالعو هرتس ءيشلا ىلعو هيلا الفو. ةيلظا ضني طور ظكر لالا

 ]لاو ةالكو رت ةيطعت ةودلا لتخا# ةلمكم م يثلإو نسلط كلا تطال قيلكنمار كو نايع

 ااا كال احا ريل تانغإو ,ةلظةسللا 57 5

 ٠ هالعو هرتس يثلا نالفو .ضرالا ىلع تطسبنإو | عساولا لجرلإو ميظعلا رحيل اعلا - مطغ
 ةياطغلا  رتعا ةطنغا طدغإو 00 قطتتو 7 1١ عيج ]و قالخالا

 و ط غيف ثركُذ | لياكلا شّمَطَعلا + اًرهت ةنخا ةفمطغ ةشيطغ

 رهاظت.إو طظيللاريصتلا لا ثيطغلا ريطغ | ردكيو رويو ملظي ةنال دسالاو يفاجلا مولظلاو رصبلا
 ةدئاز ايلإو . عوبرملا ملا عد عا قيطعلا ]وع هللانزام

 ةللمجو دان يف نتا ًةليطغ لجرلا ليطغ ٠.برطضا اًطاَمْطغَو ةطيطغ را جوم طمطغ
 مظعلا را ٌمُطِفلا - مطغ م ْ .تلغ ردقلاو ."هجإوما توظعو ل دكا ركل

 ةديدش ةظغظغمو ةظغظغم ده اغظغ |هيعلا طيطغت * يداولا يف ردمنا نوح مطولا

 لوعنللا مسا ةغيصوملع ةظغلتفم لاق الوا نايلعل] | .ترغرغر دةلاو ةجاوما تلعو برطضا رو دل

 نروطب دوس نادبالاو نوطبلاو روهظلا ٌراَخ هام



 طظافغ 5 ال تل ا ا

 دا املا هر ىراصلا داع ساّطِغلا 0 سطاون - 93 ةكخاض| ةنأد يضقلا * » فقولا ف الا نودلا ا 0 ا

 2 يذلا مويلل ه هيف 15 ساّطنلا ديع ةنموا . ىف ألا ةيسن يوضعلا + ماكلا لبالا نم ةعاجلا|

 فرمُيو رئاطو ةغلاابملا لاّمَق ساطعلا * عسملا ىضعلا رت هّيوَضَع لباوأ 2 ا
 تاريغلا يس مادنملا سوُطَملا + اّضيا صاّرلاب نبط رولا * بضغ ةروضغ لجرلا روض
 ىراصنلا دعو سّطغ ردصم سيطغتلا * بورحلاوا دسالا وتشمل ءىيطل#امو كيتو |

 تكلا ءانرع نايفابلا ناعونلاو 50 ا طو خف ركذيس طغ طع

 يم جوف سن نيك نقشلار نجاد بادجي تك سل لجرلا رطغ
 000 يطفو سطانفإاو سيتا ظ كربلا بنيت وا ىعفالا ترطَعلا
 ايزو تلنزبلا رف ةياوط او فاجعل 5 لوالطتو فن بجتا 5 ةنيرطغ نال نال

 ىرغصلا ايسا يف عضوم نيرطقت *«ريكت نالف ىلعو . ةيضغل الو ٠ نار ةا||
 اًعطَخ نالفو . م اطخا طع شطغي ليللا شطغ لطف نالفلو. كد ااا قس نالفو ٠ لخي لجرلا

 0 ف | ضرم نم ءاذب 2ك راكمملا ماطلا سيرْلمِغلاو سِرأعنلا * راف هتيشم يفو

 يو شطغا وهف ٌنَطَع نيد ناك اًمَطَغ شكغي |يفب بطاخي تيمكلا لاق «قبيراطعو سرا

 شّغ * لظم يا رد لون حاتم نافرمأ |
 رمالا ةغيصب ايش يل 1 .ةفطخ ىعب ليللا هت تيل مه كتم لابح الولف

 هكانوسا م والا راما متناىأ| اسراطغلا ةابالا اكان دا
 . ةلظا ليللا ىلاعت هللاو . ٍلظأ ليالا شطغإو ٠ 00 هرصب شرطغف هيلع لظا رب للبللا شرطغ ٍْ

 *ىتاعتو لفاغت هك عتطافو + تلظا ةنيع تشطغتو | ىءاعن ءيشلا نع شرطغن *# 0 ”مزال| |

 يأ. نئطَع هنيع يف ل اي: نقوم هلا هبشنيعلا يف شّطعلا ا نالفو .ربكت لجرلا فرطغت - فرطغ

 ة[شطغ ةليلو.اط ىدتهيال ةاَشطَع ةالف * شمع هيش | ةفرطقلا * باشلإو ٌيِرَسلا نزعل |فاّرطفلا ”يثملا يف |
 لاقف ىشعالا اهرصتو .ةياظم يا ,فوُرطغلا * ةفرطغلا هذه ام لاقل لاَ هكايشلا| |

 ذلغلا شلع ليلا هع فيولا فاعل قررا نسحلا فور رطعلاو| | ا

 اهردايف توص ينسيني ظ .ةفراطغ ج فيرشلا دّملاو فاَرطغلا فيرطغلا| | )
 .هيف ةصّوعو ةلقم اَطَغ ير 11 يف هَطغ ْ |ءاطع نب في رطغو نّسحإو يزابلا خرفو بابذلاوأ||

 نكي ل اذاف ةقشقشلا يفرد اًطيطَع ”طغيريعبلا طغوا اهار لإ بسنت هلو ديضرلا مايا ناكل ارخ ريما يدنكلا]|

 ةتشتشال ال ”طغتالو ردهم ةقالاو يده وهف ةقشقشلايف | اههجو ةاراخيب دوقنلا ٌرعا رم تناكيثو ةييرطغلا ||
 ادعاصةسقن ددرتو رن قون هتااو حو ذملإو مئانلا“ طغو. اه ةشران ابقو ٌيسربقك ةق راطمعلا | ْ

 لوقي ةماعلا ضعبو .ةلوح نم ةعمسس ىتح هتل> ىلا | يا وه نطفف اَنبْطَع ةطغي 211 يف ةسلطغ ١
 اًطاطغا الا يف ةطغا * اخ نيخلا لدبيف غئانلا ةلثخا عكا غي سطغو .. د مزال. سيعناف ةسمغأ

 اًطاطغتا يؤ طغنإو .القامتاًماغن طاغتو. عدس سيت ناار هيلا مكاو هيفأ |
 .اهخوت ةماعلا ةفانلا فلا ةطيغ روج طيلم خ١ لقفا| ٠ لفات كبيرا! طاسو+ اة وتلا ةساغأ |
 هرض وا اطقلا طاطغلا + ةقيسف 2 ةرصات اناا ثالفو| تلد لعاف مسا يمال طيح ءاملا ف نالجرلاوأ|
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 يعج وضع

 ةزكم دعاط اك فغلا نسح ا 00 .رفاو | 4 أواقسا نمو 0 ريخإرشقم ةإون نا ريغ ةأوس لفلاك
 ٍضاوغ ج ةيضاغ قالاو || تنضعلا ةدحإو .ةنضعلا < رضخا فسم هالغاءالا

 اهناطب تكتشا ( آي ) ىَضَع ىضغت لبالا تيضغ | نذالا يخرت ملا فسفْعألا * ةمكآلاو ةاطقلا وا رئاطو
 0 انت لجرلا  ىمغا # اضغلا لكأ نم فيضاغلاو ةقاخ هفلخ ىلا ةينذا ىلعا كلل بالكآا نم
 || ىا لظا ليللاو . ايش رصبي ال ىتح امهتبطو اهينفج نيب | فضعألاو . فض ج ةافضغ ىثنالاو رم اكومدقم ىلا

 سايق ريغ ىلع ضاغ وهف .ءيث لك ةمالظ سببا | نمو . عمصالا فالخوهو شيرلا ظياغلا رمابسلا نم
 ضم نالف لاقيو. لاق ةنكل لصالا ىلع ضْمو | يثثحملا دسألا نمو معانلا شيعلا نمو -ملظملا يلايللا
 ليمعتسا مث تكس ءيثلا لعنالفو . ةراكيا رمالا اذط | ىلع اءلعلا ةنافجا ٍخرتسملا وا اهيخرتسملا وأ نينذالا

 اونع كاوراعما ذا ىَدَتْلا ىلع ىفغا ليقف مل للا يف اسال هينيع

 لجرلا ىضاغتو. 07 0 حاردشالا رداصعلا + :لقت/ةرقمع ةرشل ل رةضخ

 . ميش ىريال ىتح رخآلا ىلع ودنج دحا بخ اًيضاغت نونلا مدقتب رفضتعل اك. لخيلغلا اجلا رتضعلا

 * ضضاغت ةلصا نوكي نازوجيو ليق ٠ لفاغت ةنعوا تل ًاضخا ًالالّيضغا ةرجل ا تل ًاضغا - لضغ
 + ىضعلا لكأي ضاغ ٌريمبو .لعاف مما يضاغلا| لاقي .ةقاعو ةسبح اًنضَع ةنضغيو ةنضغي ةنضغ

 |0007 ةكل]و ةيلظلاو يعانلا تتح ةيحافلا | ةقايلا مضغ. رع كلقاح ام يا ..انع:كتضعبام
 ةضاغلإو .ةئيضم يا ةيظضاغ ثانو ةملظم يا ةيضاغ ةملل | . تنضخ يعمي ةقانلا تنضغ * 1 ريغل ةتثلا اهدلوب
 رش اضغلا * ضاوغ ج نارينلا نم ةميظعلا اًضبا | سضاغو . هي يينلا نضغو .٠ ٠ تعجارو . ناّضفلا مسالاو

 |اسلصا نيةيمخو "ضخ ةتدحإو لثالا كرم مظع| . نينيعلا ةرساكمب اطزاغ ةأرملاو + اهرتساك ةنضاعم ةنبع

 رانلا دو ةبالد هبحخ يف نوكي اذهطو بشخلا * ىئتو خشن هىثلا نضغتو ٠ اهرطم ماد ةامسلا تنضغأإو

 أ|ىف لثم اضنلا ينفي قطنيال ًاليوط اًنامز يتبي ةرججو | نضعلإو نضعلا* مامت ريغل اهدلو ةقانلا هآَقلا ٌناَضغلا
 | داوو بالك يبل بضرا اًضيا اضَملاو . ل اينخالاو ثبفما | هآتعلاو عود واوئاج وا ربوث يس ندد نك

 ٠ !] ابايدو“ دن لها اضغلا لقإو, ةضيعلاو ذب

 أضغلا ىلا تبسن اذإو . ةظنح نب كل ام نب بعكونب | نوضغو .ةرهاظلا اهتدلج تيما ٌنَضَْعَو .وضغ

 ا او لالا دتكم ,احعلإو . يوضع ٍرَضَع تلقا يا كلذ :انا يف يا كلذ نوضغ يفو .اهناثم نذالا
 نم ةنطب ىتشي يذلا ءايلا 0 * هايل ابا ىلعت ةققللا هر دعما هضم < ةيايطو يطابما

 ةيضخ ةقانو .نوض ج ٍضَح ريعب لاقي. اضعلا لك | هدلج :ئزدحلا ىب ل اذا رودجحلا لاقي لؤدجلا دل

 عينجم رصتلاب ايضعلإو دملاب ةايضغلا * اياضَع جا ةلحولل ةآيلاب ةيضغل قي دقو.ةدحإو ةنضغ هدلج عصا
 ا الا رفكدللاب ءايمحن كهراو د اضغلا | .اًريكوا وادع وا ةقلخ ةنيعرساكلا نضْحآلا + ةينحتل ا
 0 يت اهناكا كيل## نم هئا مسا نرطقلاب اًممَحو نمتلاب كلقملا يدا سف

 أاهلخدتالو نّونتال ةفرعم ضو .اضغلا تينم اهترثك | ةدئاز نودلاو هنا ظيلغلاو دشالا رثدَصَعلا
 يارعالا نبا دغنإو .ماللإو فلالا | سبلأ وا ملظا ( يوإو ) [وضَعوضغي ليللا اضغ

 ةيرص ايضغ دعب نم فلظتسو | *لجرلا اذكو اًيضاغناك وضع ةوثلإو .هينّلكةمالظ
 ايرحإو رقف لوطل هب رحأف اج ٌرضغلا نسح, ضاغ ةيثو .لعاف مما يضاغلا

 ظ

 جاتو 2ع َإ ل ةنم تيقل لافي: بعنلاو

| 
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 ةضخ . سوح

 نم هيلي امو سارلا مدقموارعشلا صاصأو نينرعلا | رييختلا * اهنكرابم يا ةيصانلا ةريضخةبادو : ريضقلا|
 * اهالعا ىلا ابانسا نيب ام وأ اهسفن ةثورلا وا هجولا ريضغلا ثنو 11 ةزيضغلا * هيث لك نمو ءانلاوريضفلا

 || كح نول اه ةةيطقااو 18 ةلزؤدطش هتعاتغتلا | ىا دوهتعو ,ضقم لجر * رح نبط اهيف ضرإؤأ|

 ملطلاوءرطلاو ردصم غضَعلا *ةضاضغرمالا اذه يف .. نثيعلا نم ةزاصغ فواز

 .”ضاضغ جرقبلا دالوا نم جاننلا ثبدحلإو عانلا | ريثكي ا. براضغو ثبَرِعَع ناكم - برضغ

 ,نضألا تنوموقزلا ةضغلا * ضان يا ضع بابشو هاللإو تبنلا

 ةيراطلا ضرضتلا + كحَضُع جا ةضقنلاو لذ لا ةضغلإو | «-«:باهت يفاوض اغلا توضع

 35 فراعلا نمو لياذلا ن صقانلاو عادا علطلاو .بارتلا ريثكلا ناكملا مرضغلاو مّرضغلا - مرضغ

 + ةضاا ج ةبحاص ةضغ يذلا نانا يخرتسملا | رمحالا نيلعلا عالق نم ىّقشت امو ظيللغلا جزللا نّدللا
 0 ضيئاضغج ةصفتملاو ةلذلاو رضيغتلا ثنومةضرفملا صحلاو وخرلا ن ناذكل كناكملاوا را

 ضاغم ب ةضقنملاو ةلذلا ةضقكا | .٠٠ ”ةينهت:اًيورَكلا وهوا تمن نلسضتلا“ نسضخا 0١

 ةنوقو لا ٌنالفو.٠ 0 ةضغضغ ها ضغضغ نضع هتوص نمو ةتوصو هفرط نمو ةفرط ضخ
5252- 2 

 رحب ْنالف لاقي. 5 لو ها + يللا ةرتكو ةفكو ةضنخ ةضاصتو اضاضخو انغحو ضاضع ا

 صوحالا لاق. ضغضغتيالا ٠ ربرج لاقأ |
 ةناف ديلولا ماخل اب بلطأس رين نم كنا فرطلا ٌضْعف

 ضخضدغتي الر ايتلاو ذر | وه ايالكالو تغلب اًبمكالف

 اك. يوت اهنم ضغضغتي ل هنطبب رالف تام ل اقيو | شاورق لوفو . ةنيؤر هل لحال ام ةعنم هرصب كضعوأ |
 لالا :رثك نمنيمس يا ٠ ناطبلا ضيرع وهو تام لاقي ّيضلا

 يطع 11 اكل ةفع هنصعي ةوبل كوع( يدعو نوكأ اهف ديعولا اًضُع
 00 وان ككل اناا ةذاولاو . رات | عليك قش دلع

 . اهب تضخ ةارملاب (قرالغو.: اًذغا يربح فحا ناتالاو | ق١ دقتإوءةوركللا لها اهلا همرات د اللا
 ليللاو 0 2 10 كلبكا ١ فضغو ثوغلا ا

 . هالد ىثلا تفضغ * اًمعان ناكش يعلإو . دوسإو ملظا ةبجح انم فرطلا ْضَح ناك امو 1

 ةسد اسس رق وورق ٍلظا ليللا فضغإو ٠ ٌنابرغ جذم 0 ا

 ربك قلطنلاو :رطملا تلاخا ةآيسلإو يسوي | اهرث ٍنالف نم ٌّضَحَو ةرسك معنا : لو هرسك نصغلا ضو

 دعوا علا يو فمظم هيو تقاشغتو ؛ ةيحتا| تابقلا دو / ومقام عضوو صنن ةضاضّتو اضع |

 ليللا انيلعفضغتو . اهإوجا تءدمربلاو ترادكو ضي حابصملا يفو ملعو عنم يباب نم ) ٌضَعَي ةمغوأ |
 هلا تلقاء اهي لاكاينذلا العر ءاهملا] أو لاما | نفور لوي ةطوظاو ةضاَصَع ( برض تناب حل
 اولخ دزابغلا يف ءوقلإو اقرا ارشبْلا كقضعنإو تكاد | راض دوا ىضعلا | ملكا .اًصيضغت نال ضّدخ * نع أ
 نم معانلاو لابلا ,عانلإو لءاف مما فضاغلا * هيف اضضاغت ةنح سضضاغتو: ةضاخعةنئاصا و ١ اًممنتم اضغأ

 هلاكتل كااويذا لقا كتل .فالكلا قنلو شيعلا ضاضغلا#* ضمغنا اضاضغنا فرطلا ّيضغنإو .لفاغت

 دنهاب رجتو ردصم فضلا + هنلخ ىلا انفشغالاو (نيباموا هجولا نم ءالاؤاموا نكرر كلكشلا ١

 00 ل1



 ل ض غفر ذي تل أضغا - 2-1

 ةقلخ ع حمو ع بضتل هيلع بيض

 ٌبضلو ثبوضتو ف بمضت 0 يضر 0

 5 ا «م«ر م

 ثبوضعو ىضَع شو ناَبضَعو ة كو بدوا
 ا قاضعو باضغو ىب سس 2 ةليلق ةنابصعو

 ٍنالف ىلعو نالفل بضع لاقي .هيلع ببوضغم كاذو

 | بيضغو. 1 مل نكاارق ىلع بضغيا)

 هلا نب كدبرد لاق.ا يم ناك اذاوب

 ولعت ٌرهدلاو ”مايالا بقعل 3 ناف

 دعب بباضغ انا ربراق ينب

 | بضخو. ةبجوي ءيش ريخ نم يا. ال

 ا ةباصا ضع رثكألا قف يو لوهجا ة ك4عيصل تضع 2 8

 | .رماجللا ىلع .اًنايحا بّضغت "بلعث'لوقو ٠ باضغلا
 | نع ليخلا بضغب ىك_مارضلا ىلع رانلا بضغك

 | رانلا بضغبو ٠ كلاذل اهمضعت امنا اهناك م جلل ١ ىلع اضع
 ةروس يق ةنمو :ةمغار ار.ةبضاغم ةيضاغ *!هباهتلا ةدش نع

 | .يموقل امغارم يا اذ ذا نونلا اذو 1 هناا

 بضخ وهف همام 2 ةليح ةبضغاإو اًنالف ةفحاو

 « بضخ عه بضغتسو 0 ةكانيملا#

 | «ئردجاو 12 دادو نيعلا ِئ ككل افاضنلاو باضغلا

 ١ ردصم كدا »+ هيتفل امو هترشاعم ف ريكْلا ةداضغلا |

 ةركصو ظيلغلا رتحالا وا ةريحلا ديدشلاو دسالاو روثلاو

 . ةبلص

 لا ةكرح بضغلا لبق ترا تاو .ردصم|
 ةّوقلا ن ناروف بضعل هلا لّوا لِيقَو ماقتنالا ةدار ا

 | تادلكلا يف لاق. ٠ ماقتنالا ىلا قرا هر ا صحا

 0 تارا يول د هاو لل عباعتلا
 ضل اك ماسجالا ىلع يحلل ٌكلذو ظاتغللا قول

 بضفلاو ّظ غلاب :كناعت. هللا هددها اذطو 37

 نم ةّنام م | ىضغو ا كتر هوو 0

 ني

 بضغلإو . بضغلا وذ بضغلإو بضغلاو

 قياس بحرا

 بتصألا «رأرم امساوماسنلاو قونلا نم :ناؤتحلاوةديبخا | 1

 ا لجرلا ضعو . 2 2 عطق هام نم نالفلو .٠ فطع ْ

- 

 يطال والطعلا |

 نم جملا دلجو ةبلص ةرختو ةر 2 ةيضعلا #«بضغلا |

 ] لحما روحت ةصخقم ريعبلادلج قمةقراللاهبشو لوعولا

 هادا رار اجو رستم هيعمل 7
 «س ير ار

 وذ ةيضعلاو :هبصغلاو ةيضغلاو عملا :«روذلا ينرق
 0 ةنيليبلا تقلا فالخ ةّيصعلا

 "ا لاثي (بصقلا#تاّدو بضغلا وذ ب وضتلا
2 

 0 | ياو دسالا ضيا بوسضقلاو 2 ا 5

 نذل ١ ىلا ركّدلا نيباام

 اال دبدنلا 6 ربضغلا -ربضغ

 اذ هلق ومع وضعي .انالق: ىلات هللا رضغ
 هو < 2-0 1

 لدع ارضغ رضغي ةنع رضغو ٠ راتقأ دعب ب.صخ

 هيلعو . ةعطق ثلاو. ةعنمو ةسبح انالفو ٠ فرصنإو

 ىهن رانقا دعب بصخإو هل امرثك اًرَضَع رضغي لاملاب

 ' | (ةوالف ,رضتغإو .فرضتاو لدع ةعرضغت + رع
 باب يفر ضتخا عجار مح اًباش تام لوهجلا|ةغيحب
 يفركيملإو غابدلا دّيج دلجو لعاف مما رضاخلا *# ءاخلا |

 ْن ةليبق ةرضاغو رضاغلا ثوم ةرضاغلا * هجياوح
 ' زال" نيلظلا"راصعلا جت ةعصئقس نم يجو د ل
 ةراضغلا د 0 لطب كر كالا

 ةيعنلاو روكذل
 ج ةيسراف ةرييكلا ةعصقلاو ةاَطَقلاو شيعلا- بيطو
 دارجلا ّيسيو دارجلا نرم عون ٌيِراَضَملا * رئاضغا س

 0 ةراضفلا وذو رصغلا وذ رضعلا * كرابملا

 معان رضم رِضَح شيعو ٠ كرايم ةيصانلا رضع

 9 ضزاو ةارضخما ةكللا بطلا ضرالا ةكرضغلا|

 ىو رت قح لخغأإ اهيف تبني ال ضرأو 5 نيط | ك

 شيعلا نم هارضغ يف مو ٌيراَضَعلا ج ءارضغلا ةاطقلا
 هللا دابا لاقيال يصالا لاق ريخو بصخ يف يأ ك

 |مريخ كلها يا مهارضغ هللا دابا نكلو د

 بصقل او ةعسلاو

 قذ نايضغلا *ةاتثملاءايل اب اضع فيعصت وه ليق لبالا

 ة؟75 ١

 نوم ةرضخلاو ..تبنو ةّيملا ةَرضغلا * مغراضغو



 صصخوئدن قءلاعايالم غابدهف نطع الب ارشتو | ىشغلا + اهتارم ران ةراضل نع 1 ادصلا نم

 اددحا بصغ ةبصاغم ةبصاغ * ٌهربق هىثلا ىلع اثالف | .ةرلا ةيدغلا * ةَوشَع ةدحاولا سدسلا رثورانصم

 اهسفن ةأرملا ثالفو :اًملظو اًرهف ةذخا ةبصاغإو .رخآلا ىلع لافب . هاطنغلا ةّيذغلاو ةشفلا» اًضيا ةوهقلإو

 تيصلغا لاقيف لوعفملل ىتببو . اهنع امركاهب ىفنز| ىلخلا نم ىَتْصَألا + كاطغ يا . ةَوِنَع مرصب ىلعو هبلف

 ىلا لهما له خلع اسروء ايف زل ١ ك0 ويسار اوه انا ريتك ريقي اها
 « باصشو نوبصاغ ج لعاف مسا بيعاغلا * بلغ اس .رف اضيإ هاو ذغلاو . ايش دنت ىثثالاو ّةرآلا لفي ءدسج ا

 كلا صحا نلاقي بول نعل تضل .ةاطغ( *ئاي ) ةياشغو ايفغ ةافغب رمالا ةينغ

 نشل زف كامتلا و ندقا جو بوراك هع لوهجل ةغيصب وباع ينو م !ظخا ليلا يشع
 .ةينخال ةنياعم هكلام نذاالب مرح موقتم لام| ثلا ىثغ * ولع ةوشغم وهف ٠ ّي ل اًنايِمَعَو اًيئْغو

 بادا ِف بصتخلإو : ةقرسلا نم زارتحا ريخالا ديفلاو 000 رمالا انالف م ةيشغل ءيشأ ١ ىلعو

 اهيفن ىلع ليادلا ةماقإو ليادلا ةمدقم عنموه ثحللا | هاطغ هرصب ىلع هللا ىثغإو . هاشغي ةناعج ةاشغا مايا

 نزلي ناك دارس اهنوبق لع ليلدلا ناعما ةباقا' لات فاطح يح سانا تاهعتوا ملظا ليلو ٠ زاجموهوأ|
 ل ما الظ ويف عزامتملا محلا تالفاقم نما هب هبوثبو ةبرث ىشغتسأو .هب طعن هيوهب نالقو

 اّضّصَح صغَيو صعب هاملاو ماعطلااب لجرلا صصغ ٠ ١ شاوغ جد هيفا نافاس ل
 :سفندلا ةعنق ةنماوثوةل> يف ضرتعا ّرصنو رع باب نم | ينعب ةامغأ يأ ش شاوغ موف نمو فارعالا ةروس يفو

 :هبيهتلا لحاطللاب وف لات: ٌناَضَعو يضاعف | اهعازفاب قّكغت "ابنا ةمايثلا اضيا ةيضامل اى ا لكلا
 صو مهلَع .قاضو! مع آلتما موقلاب لزنملا صغو افي لا ننج 7 دلجو كلفن! سيلا موا ا

 هلع هاك فاس ةصغا + يطع اس ةصعي نذل نافل مساس كل نا لفسا ن
 يضع امو اهشلا هضْشلا + امض تضرالا انيلح: يمغاو | يذق ؟كنوناي قارنا وار 000
 ىلا يس ضرتعا او .ظغوا ماعط نم ناسنالا هنأ ىوف ةذيتحر كنويباسب عادلا كنوشغب
 نبصحلا ةصقلا وذو ل و - ج نزحلإو طاو قرشاف كعاذلاو تا باتلا هاشغ #3 لورا ةرحوت

 مالكلا اهب نييبال ص ةصخ هقلحي ناك ةداعصلا ديزي نب أ هاطغلا ةياشغلاو ةيآ ةغلا# ةيفعأ ج ماشغي ام مريعو

 تبن صخصتلا - صغصغ | ىه ينغلا ليقو» ةامغالإو ناردصم يشغلاو يثغلا
 ترا نوم بنق ر نا عاولا ديرما اطياز كر 5 رثكأ لطعت

 ةبيطي لو ةيضني لو هيلع ل ديلصت رولا هلصغ ٠ ءلكيفاورملا حورلا عاتجإو ورغوا عجولا وا عوبجملا نمأأ

 ةيص ىنمم ةفلصغ ريل اقلصغ نع يي 5 حالا نعوب يو نايتالا ناّيشغلا * هيلا
 هذخا ئشلإو .وبلا هدم انصَعةنصغي نصغلا نصغ | ةّيغلاو . يشغلا ىنعب مسإو ةّيملا ةيفعلا * ناينالاب
 دوقنعلا نصخ +ةّقكو انث هبجاح نعاتالفو .ةعطق ولا ةاطغلا

 * ابناصغا تتبن ةرهشلا تنصغإو . ل يع | ىلا ىدعنيو٠ انظوا ف هذا بصح 4 ةيصغب ةيصخ

 ١ هاه

 ج ايظ نظالغو اهفاقد نعل قاب اعشق تملا | لوغتلا فاو دازي ,؛ دقو. .هَل ام ةعبصغ ل اقيف نيلوعفم

 نمرغصو <ةدام ةنضخلا 6# ع ناضل و ةيظخو وضعا راو لالخ لايف لوالا

 ضابب هئَذب ناك أم ن ناربفلا نم نصْخألا * ناصغالا انت ةريوو ةرعش انح لازا دأب بصك



 نا -ح

 ىسع ىسغي ليللا يسغ

 ةمالظ هلا 0

 0 قةغل بشعلا

 2 ملظا ( ياي 0

 يرحملا 2

 ا

 مو نزرمللاو | مصنلا ضو م اَنْ ةدغ

 ل0 2 ركل! جايإر هرلصلا ريغ شل نيزو ريض ام
 ةشئغأو 0 ابا قع شخ .ةقخ ىنعج [شيشعت |

 متنا ٌدض اًشانعتسا ةقغتسإو اشاشغا |

 م معا

 يال نماسع برشو٠ اهرخآو ةيلظلا لوا ْش اغلا ْ

 7-0-2 ل 5 ار اهبحالا 1 لع

 ةيبالكلا ةدووح

 اًشاذغ اهتلاقم ىساامو

 اراهنلا درط دق ليللاو انل

 انبار دقو دوهلاب كتاصو |

 اراط مث بكوأ نيا بارغ ظ
 | شغلاو يا ءلضع ىلا 0 دا ْنغلا |

 الك 0 ةنايخلإو دقحلإو لغو ّنْسَعِلا نم مساأ

 ج ٌنشاغلا نَغْلاَو .هجولا نوبعو بلقلا دإو و هي |

 | شفع يش لافي. بوشُلا ردكلا شّمعلا +« وشعأ|

 +: | نيشاغم وهج لاقي ردابملا نشاَقْلا +وُشَم دك يل
 أ

 ا لودي شوشفملاو .تديرداب. يا جيصللأ
 ريغ لاب ظؤولفع يل ةغوشعم نيل .لاقي:. صل اغلا

 صلاخ
 باعتلا لّيِشَملا - لفشغ
 أ | رات ومرات اكان نك لعرتع

 يتارلا متو .ةملظ اًمنَغ شعب الف يلاولا منغ 0[
 نيش هآتطلا نم كرتيال ءاتطاب أه [َع نعي ريعبلا|
 معلا مسالاو ٠ هميقسو هع ىلع بصي تع ا

 راق لك عطقف اليل بطتحا بطاخلا مت

 | ةوصنتساو

 وشغ

 مدغلا نا بصاغلاو ماطظلا مث كاغلإ #2 ع ركفو رظناالب

 اة 3 ا 6 ءانطا ن م كلر ال نا مشغلأو لظلا

 كترإو لعاف ىنعب لوعق مودل ا

 يذلا لهاجلا م ,.ثغلا + يناحا ريغ لانتا4 ايعالا د ف

 نولوتي 56 نانو يشع ىشالاو . 4 كرمال

 كركر 2ك ممل * ترهخم ريغ يأ ”ميشغ رجح
 0 وبا لاق“ «عاجت نما عوز ودير : مع وش هينثي الف

 مشع مالظلا ىلع تميرس دقلو

 عما هل فار كك ةزالفؤ + لبقا ليسا ريفغ

 هتسيقت ريغا نم كانا رمالاو : عنص ام لابي ال لطابلإو |
 'الظر ازعاهتحل ةريقغت + ةيلظواةلضم اًنالقو
 ج تودلاو ردصم ويمعلا * بضخ هيلع َرمشغتو |

 لاقب ٠ ةّدشلا ريبشغلا * ملظلا ةيرمْشَعلا * رمافغأ
 ةّدشل اب يارييثتغلا, هنخا

0 

 ودارم نع هينثي الف ةسار 28 00 هس

 ا[ دعاة ملظلا رينكلا لبق قوش

 مكانا رص يالا ا

 ىذل نأ 0 57 05 0 شا هةيفيمعلا

 مه

 "1 رع يا ةييشمشعو ةيشفع

 لاو اعلا ةيزص انحف ةنشغي نفع

 ةياركلا ةناشغلا * وحن وريدغ يف رعبلا | ةيكر دكا د نوف

 يحاك ند

 غب انالف انغ

 . هانا اًقافو . ةيرض اناَنَع هاي طوسلاب

 ةواشغلاو 2 : نك بتال عيسي ال 2

 ةنمو٠ .داطغ يا هواش دم هيلقو ا هاطغلا

 !ةلابوص هنجو ىلع عجم عن فو فاهلل ١ ةوافغ ّ

 لق ارد جو لع ككرتيلام ةيفوصلا ذنع رافعا

 |[ةيدَعو مانا ( يوإو )ادع وش

 ا ةأرم او

 || هريغو 0 :ليِخ ةءاقع انالف 9: 4 م

 هودي



 نع

 ليتم ههح كرا

 لييعلاولسعلل هديل تايلر هلبطتتت نوتاوللر

 ليعف لّسعلا * »* .عرطقلاو :1

 000 ١ بارضلا ريفك يا 1 لو فااجلل

 كا وار دضفأ دل علام ]جول ان مخل اال بارضلا

 ٍ هاملا ناليس اءرشو هب رهظتي .يذلا ةاكإو كاك

 لسغلاو ٠ ل اسغا ج ةراهيطلا مانت وه ليقو ندبلا موج
 اًضيا لسفلاو . ةيادخلإو هب لستغي هللا لسسغلاو اًضياأ
 يبارعالا نبادغنإو٠ مو لو يادبخ نم س ارلا هب لّسغي ام

 اًميا بشد ام لولا نا لل ال

 لشلا وسم اموات ع

 او .اهجؤزت يف اًعيطل غلا ىلا جانحاف اهريش عماجا ال يا

 | .لييعلا لاجرلاو .لومفلا نرد لَسْعلاو لمعلا
 |تيمكلا لاق َلَسَع نم انا.لّسشلا اةغل لّدلُعلاو

 ْ ٍشحو راح باصي

 ظ لسع نم نيعون يف ةدالآلا تحت

 ٍراطقنو لاجس#ب هيلع اناب
 نم ةرمو رم دا نم ةرجتلا 181مل لل
 امو بيطلاو ةيطغمإو هب لّستغي هكا ةلسفلا * رطملا

 أب لمسفيا امو طاعتمالا فدع امرت ة ةآرللا ل

 ةلَسَغ لاقب . سآلا قروو ءوخنو ٍيمخ نم سارلا
 .هب طشتقو بيطلا هبوافاب ئّرطت سا فو ةاوطم
 | نمةلسغلاو:بنذلا ةليحور ب هن يل لا

 | نم لّسغي ام نإلسنلا * لّيسغلا لاجرلاو لوحتلا
 حرج نه جرخ أم لكو ومنو بوثلا

 مهلمدو مموخو راتلا لها دولج نم ليس امو
 هايلا هيف ديزو : هج يأ رانلا يف رعت و رخل ديدشلاو

 اهب لستغي هامل لوسقلا * نير يع يس انو اك نونلإو

 | ليوسغلا*وريغو نأذ أل اك ديلا لسان يصخمإو
 .ةالسغو لسع ج لوسغملا لسغلا + خابتسلا يق تلين

 ةليسغ اولاق امّيرو ليسَ ةفعلم لاقي . ةلوسفملا اًضيا
 | لوقلا نمو .ديطتل اخ توسل بحنياب# هلل

 :يصن | ةئلسغ ربد وا

 ء | لّيمَع بهارلا نب ةلظنيل لاقيو٠ ليسا لاجرلاو

 عنج

 + ةكئالملا ةتاسخف دحا موب دهشتسا ةنال لليق .ةكئالملا

 فلضكإو لتسضكا + كاَسَع ج ةلوسغملا ةللسقلا

 ج تيا لسغ عضومو للعلا ناكم لَسَصْلاو م
 زيف ةاكإو بمارش ضيا لستفماو . تالستغُمو لساغم
 دلل عل غ ام لّسْفلِلو ءاقراب :لسعم اذهل افيدَيف
 دللاب ةنايج ةلسفللإو :ليسغلا لاجرلإو لوح | نمو
 بالا - لس

 بتل

 .نيرمأ نيب رمالإو دوسالا جلا جاغل 0

 رماغظلا نم اًمْعط هل ادجت ال ام ِعلَسَعل . اًنضيا ع
 كارعلاو

 لس غيف ركذ نيلغلا  ناسغ
 ىنع؟ ليللا مسغا # لظا اح مسغي ليللا منغ
 ةربغلاو ةوبطإو ةملظلا طالنخإو داوسلا مسغلا * 3
 + دَسُع ءامسلا يف لاقي باح نب « عطق م غلو |

 اف لا فلاب غلا ماسشألا
 دلج ٌناَسِعلا * ةغضم اَنسَع ةنسغي هينا نسف

 يلع دلال اها كاملا بسكازوا قزم 7 كلَ

 ةزاعك كبلع يطفاهإزم تاز كيلنيوا دق وج كنق

 هناسغ لمتنا ..كابعلا رح ناسعلا #« كفن

 3 | فطتنلاك4 ةنه هعزننا نالف ف ينل

 نسخ يف اركذو .دلامو ةلببق ناسعو هل اجر نم يل

 هزل فيمملا» ملا < اذنك ليما ومالا هي

 نم يملا ماظع ةماعلا قاع نك
 ةدح ناسيا * ٌنِسُع ج بئاوذلإو ةيصانلإو فرعلا

 ةناسيعلا * هل اجر نم يا هناَسيَح نم تنا امو .بابشلا |

 بايثلا قالخإو سانلا ىتئالخ ٌناسْعَألا * ةمعانلا
 هوندا بينَدغ
 ىسغا مضا ( يي واو ) اَوسَش وسعي ليللا اًسغ

 ةاسغلا + ج ةقب ةقبنلا ةوعلا د ةاسغاليللا

 تاَوَسَع باوصلاو ا ٌتاَيَسَعو سَع جلا

 | | يفريكُذ ليوُسَعلا * ةبسغك روث هللا َلوسغ



 لمغ فل
--_-. 

 ٠تعمد وأ ؟ يف قبسغلا ةنيع تقسغ ضيا ديزلاو“ ةددشملا ليما هارلاب دير غلا كيحصت

 | را نم صا بلاوست هم افي هللا ةآرلاب ديول وهوا بانا نم معانلا
 اناقسَعواَسَعو نَعلبلإو الإ وش ةنملاس حرجلاو ةعالا هب ار توص 0

 وا تالظا اناَكح قسغن ةنيح تقسو ٠ .ةعاظ تدشن | | ىهو ليقع سوماقلا 2 فو 0 املا لْبَتَع

 م هكلأو .رنصا 7 ةنف 0 اًناَيَسَع حرجلاو ٠ . تعمد د:ز يصل

 يف لخد ٌثالفو .ةعلظ تدعْا لبللا ىدغا * بضنا| لمفلإو .هيلع دّدش اًرْسَغ رسغي مرغلا لع رسغ

 | * إلا َنَسَع ىلا برغملا خا نذوملاو . ىتسغلا | نسبنلا رمالا رسغت * .ةعبض ريغ ىلع اهيرض ةقانلا
 || فّكشلا باغ اذا ليللا وا ريقلاو لعاف مسا ىيساغلا | *ناديعلا كبف عقو ريدغلإو :ىودلا لزغلاو . طادخاو
 ٠ اذا قساغ ٌرش:“حردوقلفلا ةروس قو .ةياظتّدعشإو نسبتلا ار مالا ربغلإو .ريدغلا يف حيرلا ةئنحرط امرسغل

 ||| تطقس اذا ايرثلا وا لخد اذا ليللا يا لبق :بَقَو تانلملا

 أ | ترم ليقو .اهيطوقس دنع ماقسالاو نيعاوطلا ةرثكأ | .ىضمو ابيف لخد اسَع نعي دالبلا يف مغ
 .نةنملإو درابلا قاّسعلاو قاسقلا *ماق اذارَكَدلا نشا هرجز ةطنلإو . هيف ةّطغ هلا يف ًلفو: ا ل

7” 

 ٠ يطب يف ابزع الو اي نوقوذيال ةروس ّق ةنمو 5 هاك لوويجما ىلع ديلا ند 1 ْسَع لاقف

 نيح هل هلوا لوخدوا ليللا لّوا ةبلظ ىسغلا ع اًماَدَعَوا د مط يا م أ انإو سوسغم وه اياتملا

 هوخحنو ناّوزا اك ماعطلا شاق نم تو مالظلا طلنخي *«لبالا يف اد ساسغلا * طقنا اًساسغنا ءاملا يف معنا

 لادبإلا ىلع ىسعلا كّسَعلا | ةعصالا لاق .لاجرلا نم 1 كيرعتملا# قرلخلا

 ٠ ٌردصم مخل ابوا)ًالسغو الَْع هع يلا سغ ظ رجا نب يوال دشنإو اعجو اًدحإو نوكي

 ةنع هوغو ختولا لازإو هاملاب .هرييط ( "مسا مضلابو ”مرما سانلا يضقيو نوفلخم
 و ٌلِيبَع ةيفلاو :لساغ وهف :هيلعهلملا هارجاب | ٠١ *كروبنصف دوبنَض ةنامألا نَنْع

 .اًريثك اهعماج ةأرملا الفو . عجواف ةبرض انالف لّسغو دلاخ نب رح لاقو
 نئرنلا لو .اهبارض رثكأ يا ةقانلا لل !لسغاذكو اًرِجاع يديرتالف تكلم اذإو

 نا ليقو .اريفكاهعماج ةأرملا لسغ*قرعلوهجلا ىلع + . الازعم الو اًمربالو امْع
 | |لغشي ام هقيرط يف ىري نا ةقاخم ةلها عباج لسغ قمم مر نييلامو َناَح كولم مهم نيل ةليبق وْبا مَع

 | كبوحش الضو. اهاسغيف غل اب هاضعالا لّسغو .ةيلق 2 نمو َنآَسَع يس 4 ةنها رشد دزألا ن ه لزت نم ديب ذو

 ١ | يتلا لسعنإو» بارضلارثكال ل السغإو كرهطيا | ن داع ه7 ةقرف ةناسعلا + الف را :

 . تضنت ببطل ابو :ةندب لسغ لجرلا لسغإو: لاس اذه * هلوسرو هللاب ةفرعملا وه نامل ايلا ةيفوكلا
 ارغب بيسذلاو لءاف مسا لياغلا * قرع ُسسرالإو | سيسقلا * قدص ماعط يا قدص ُسْوسَع ماعطلا

 ناوباطلاب لوتساغلا #8 ةليباغ ىتالإو.قوللا ذاسجنا | ء ضيسقلا نسؤسفللاو نسا«: دتنانلا ْبَظْرلا
 .بوغلا خرم لسفياام ةلاسفلا # هب لّسغي تابنو | ةسوسغلو . ساّسغلا هادو باصملا اًضيا سوسفكإو
 ةنم جرخي امو هب لّسغي يذلا ٌهؤام ءيشلا ةلاسغو| ةرطإو اط ٍةوالحالو بطرت ةلخن

 . ةلاسغ ىثالاو ةغلابلل لاعف لامعا كا نلَع لاف رج ةسفسخ"ظ فلا نسعسغ
 || باينلا لمع 0 يبلا نيدآوملا دنع ةلاسغلاو ةللظلا فسقلا #3 اويلظا 0 فيدغا - فدغ

0 

 ش أ
 ا



 ع

 لَ ةلزغنامهرغو فوصلاو ناع لا ةأرملا تاغ
 ا ِلَرَع لرأي اا نالف لوغو اًناطوخ ةتلتفو ُةَتَدم

 لازغلا باطي نا وهو رف 5 باكأا ١١ لزغو . نمداح
 نرد اغثو هكردا اذا ىت>

 2 ١١د ثنويعبر الا نالف لزاغو . لززغلا مسالاو ينةلزاغو

 لّرعملا .تراذا.ةآرلا كلزغإو اهنم

 اولزاغتو ٠ لّرَعلل فلكت ٌنالف لّزغتو لازغ اه راد
 ها ىن«و هوغو نطفلا ةأرملا تازتغإو .اًضعب مهضعب َلّراغأ

 لاّرقلا *لزاَوَعو لّرُغ ج لءاذ مسا ةلزاغلا *ةَدَرغ
 ناىلا دلو نيح نم وا يشدو كري نيح نداشلا||

 َنابعش ََك اًرَعَو . نالزغو ةلزغ ف راضحإلا دغأ غلب

 | ططخت فيّرح كدحرط طا اك تابن لازغلا 0 ا

000000 

 | * يلو ةنع فرصنأ ٍةقَّرف

 ارعاو ةيزغل هازع 7

 ىثنا ةلاّرعلا * اريح يريديا كيس اكسس هناك يراوتلا |
 55 هكا اهنال نسمثلا]ب لازغلا])

 | لاق -سمنلا تثريعوا !هعافترا دعوا اهعواط دع
 اهارغلوكيرعرز ندرة وخلال تعلط لان ممضعب

 ةلارغو ٠ تالازخ ج هيث لك اهاكأت ةول 0

 ىضنو سمثلا طسبنت ام ديعب وا ُهلّوا ةتالازغو ىلا
 لوزغملاو ردصملٌرَعلا + زاههلا سيخضع ىلا اهؤاوا
 ءاسنلا ةثداحلّرغلاو . لَرَع هيلا ةبسنلاور دصملاب ةينبست

 20 ثيدحلّرعلاو حابصملا فل اقو. نم دوارمو
 نع فيعضلاو هاسنلاب لّرغَمْلا لزقلاو ٠ يرادجاوأ
 اه 0 لَرَعْلا نم ليضنت مسا لَرْعأْلا * كايشالا

 نم لّرْغألاو .سينلا ءرما نم لزغاوه لتكا||
 9 0 علا لرفللاو . ةرركتم لولعلل ةداتعم تناكآم
 | لّرعَكإو ٠:لازغ تاذ ا لزم ةيبظو ٠ ءاسنلا

 ايف لئلا وب بّرشإو د, لّزغي ام لّرْلاو لّرعملاو اوأ
 هيلع يقبتالاةآرملا نال لزفملا نس ىزرعا لاشي ىرعنلا
 0 ةغبانلا لوق ةنمو»ل نفل نمسا

 ,ةنعج رخو لام نم تيزَعو

 لزاما رون امسي رعاك

 يزغ

 نموه امئاو ) ملا [ضياو غلا لدالإو ةآزفلا لاف

 ٠ لزاغم جليثورعردأ يا لإ ازغأ

 00 ,ح ةرغصم للا سذكلأ + ا يذلا

 .ةنصتو ةيلطو هذال( كانوان

 جروتلا دمع لزاما ذأ

 18 ا

 ٌوْدَعلا ازغو . دارب يا مالّحلا اذه نم ىَّرغِي ام تفرعو امهلزاغ وفن اهدوازؤ اه ذاح ةلزآشم كارلا نو

 *مرايد يف معاهتنإو م ملاتَق ىلاراس ةواز ارو انأورنو او رغا

 رو ىلا 5 ةثعل 4

 هيلع هَل 4 لإ ةليمأ انالفو ٠ 000 ةليحو وزغللا

 ازغ ذأ
 + زتخإو

 ًارااو املا درع نانا تزغإو ترا كلا

 هازاغإو : اهنع باغو ايلعب

 لع ءاف مسا يد هباكصا نيب ب نم وب صلخأ نالفب

 ارغج ان

 2 0 1 تأ

 ارش طبات رو جر و رو ها

 رسب امويو هاَوعب امويف

 ٍلَدِه لنولاو نم 0 امويو
 يواسي ةيدقلا تاكوكصملا

 تايزاغ ج يزاغلا ثنو ا 70000
 هك برع يزاغلاو |

 * يدصت يا. 1 راس نرخ زاوغوا

 رانلاوزغي ةنالَر ملا ةينك َناَقرع باو 0 ُنِإَوَرْع

 وزغلا نم مسا راو ١ تاغ ج هيلا رمل * ابا
 عج مال يزغلاو .زاغ كس

 ةليبق ةيِزَغ * ز ٍزاغ عمج وه لمقو 20 و جاح لثم
 يب كركر اق

١ 

 الا انا لهو ٠ َتَوَع نا رك ند
 ا ا

 دشرا ةيزغ دشرت نأو كوع

 مالكلا ىزغمو .ةنامزو وزغلا عضو وزغلا ىلا | ىح

 هنانك هيو ةازغلا كمان يزاغلاو . زاغم جددضصمعم

 ىزقم هدرتم وا هل: ىرفم الو ابيلعا هل اعشال يزاغملا

 .اهاعب ازغ يا ةيزغم ةارمإ أو. ةّوزغلا ىنعمب ءازغم وأ
 وا لححا ف ع ةنلا ىلع تداز يا ة ةيزغم ةقانو

 يل يم نانإو -جارذيلا لثم دلت ل ةنملا 3

 ىهوأ توصلا ديدشلا <

 اآه١



 0 سا سم

 .رثذ 9 ارزغو ل رزغي هردخو هللا رز رو (لجرلا 0 ةارغلاب ةقصلا دال 0 : شو

 يعارلا رزغ * اهنابلا تّرد ةيشاملإو . اهُرد رثك ةقانلإو ارغلوع نجلا ىلع هب رخو ىَرغي هينلاب يرتوي
 .ةقانلا تيلربدا اذا كلذو نيتبلح نيب ٌةبلح كرت | يرَغو .لماح هيلع ةلمجيال ثيح نم دب وأ 7
 ا رك هيلع در ع بهو 5 لجرلا ةزاغو 2 هةيصحا فل ىدامت ال 1 درب كلا

 598 مملبا ترزخ موقلا رزغاو دام وبف ىلعا اما ..جلوأ هب يرش .هب ةقصلاو :ارؤل اب الط ةيرغت ةيثلا
 رزغتسإو : اًريزغ ةلعج فورعملا نالفو : مهب : ١ نابلا .كاو نيئيشلا نإبو٠ جال رو ةاراغم انالف ىّراغو

 قاد نم تاكارإلا نإ رزغتسم وهف 7 ت4 لجرلا | 1 ةزعروتك ل اق

 مالقالإ 4 هن تذخنا اخووي ربطاو لا 3 نم عتصت طنا ١ كلاب نيعلا تضاف ولسا تلق اذا

 ٍصوخو افلح نم ةينا رزغلا * داوم 0 .ةرازغ ةدحاول || 0 عماد ع عدم" ءاَرِغ

 نم رينكلا ريزتلا * دْرُع عينك سما أو ردصمو ؛ىوّرعلا مسالأو 4 هيلع ة 007-1 هب ةعلو ةارغا هيب هارغإو

 عيبانيلاو رابالا نمو َرَدلا ةررنكلا ةريَعلا + ميش لك ٠م دسفإو ا ةوادعلا منيب ىرغأو

 * ٌراَرَع ج عمدلا ةينكلا نويعلا نمو املا ةريفكلا | ٠ءيشل اب عولولا ةارغلا * ماما ل لووجلا ىلع هب يرغأو

 رزغم موقو ٠ لوعذ» م تارّرقملاو نبللا ةريثكلا رازغملا نمالومعموب ى رص واب ٍيِلْط و ىَراغر دصم هارِغلاو

 رزغي امو لعافلا مسا ةرز 17 .ملبإو مهابلا فترزحا أ + ةارغلجرو كيسلا م ساقو قيقدلاوادلجلا

 ليلا اجت تفرححلا ا تاو تربللا هيلع | ىَواَر َرَغ ج ةوغرا !ارصنلإو مضل اب ىَواَرعلا + هل ةبادال

 .رازت "راك ةءاصا انانكا آمالا نم روزغكإو هيطارزختو | ىأ 2 هآَرغلاو ردصم اًرغلا * رصقلاو 2

 ةروزغم ضرأإو روزغم ناكم ل اقيبأ .ارغأ ح لوزالاو دولو» كو ةرفبلا دوو هب ّقرعل

 هباعحا نب نم ةصنخا اَرَرَعْرعي نال ةيُنالفَّرَغ | .ردصم ورغلا * ٌُنَح يا اع هب لاقي. ا

 ” الا كيلا نش قولا اهيل ىلع ّيصلاو ل ابالاو ةياربك ليسنتو عال ىلااتك قيزووعالا

 راسه دواع:غ يرمعا اًرَع ةزيالاب ابنوتلا ّرغ لوقت | هم ء امنا نانالا نال ءيشل اب يرغ ةنمو لدق : يننلا

 كدرعإو . فيت وهو هردابا يدتفا صاع قو . ةزراب | .رم امكوي هءارغا نم مسا ىورعلا + معلا ءيتلاب

 .اهامحر سعةرتبلاو .دذاو اهكوش راك ارزغا ةرجخلا ا كرعلا + لوزهملا ارقلا + بتال يل يي
 .”ئعزانت اًراغت ّيثلا |وزاغتو . رغم يف ةعضو يا 1 نايِرغلا ةنمو .ديجلا ةانبلاو وريغو ناسنالا نم نحنا

 قدشلا ٌزغلا * هباعحا نيب نم ةصتخا اًرازتغا هب ّرتغإو كلانا اه لاقيو ةفوكل اب ناروهشم ناكانب اهو

 * يورو مور لثم يِرْع دحاولا كرتلا نم سنجو | /ناهعنلا نال نيب رغ ايمو شربالا ةوذج ييدن ليقعو

 را نانا د اوالإو تابارفل اب ةّرَرْلا ز اًدغلا موي يف جّرخ اذا لقب نم مدا (ىمرغي 0 نبل نب

 ئفاشلا مامالا دلو اع فتيطسافب دلب مال البو ةّرلا بطاخلا هيبنت ةاحنل ا ل ل وك خا

 59989 ه عيجلا ظنلب هير لكتو. فانمديع نب مثاه ثامو يا . هيلا ّناسحالاو كاخا وبن ةمزايل دومحم رما ىلع
 لام تدع .لا

 لاقف بحك نب | | يا ةيرغمو هور فاتر ناسحالإو كاخأ مزلا

 عتب دنع 0 ”مثاهو د دحاب 00 0 كيوب .ءارغلااب ةقصام
 ا

 ا
|| 
 أ

 0 ص رغرغلا - رع كلو 0 ا ح
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 ةضيلاو٠ ةّوك 31 0 ءاّبَص لجرلا لقر 8

 اهفوج يب ام كيك زيطبل اوأ

 يغرتسملا لدرلاو ليوطلا عرلا للا *«لْرْغ ج ةآرغ
 * لَرْغ جركآّرلا ةداج يا ةنلفلا ةلرغلا < ىن كيا

 |ليسلا ةليجي نيطلاو رابغلاو نيزغلا َمْردك ليْرغلا|

 | طاخمو أسباي وا ناك اًبطر |قِفشتم ضرالا هجو ىلع بيف

 * ةدئاز هلكبلإو .ةرورافلا لفسا ب لفنلاو هبرش ىلعأ |
 نسا نمو تفحلا ماوعالا نءهو ةلرنلا وذ لّرْغَألا ْ

 عياولا
 امْرَع مَرغي كلذ زيغو نب دلاو ةيدلا لجرلا مرغ

 مرح .مراغ وف“ . اهاد | امّرعَمَو ةمارَغو ام رو

 | كلذريغو نيدلإو ة 4 دلا 0 فالخرسخ ةراجتلا

 | لوهجما لع ءيشل اب مرغاو ٠ كيع اداب مولا ةاباق م هرغاوأ ١

 ةمارغلا ١ فلك لجرلا رّرغتو ٠ ةررغم ونادي كد 1

 لاو باذحلإو كالطإو غادلا ثءفلاو.عولولا مارنعلا
 . امارغناكأبب اليورا ناقرفلا ةروسيفو .بلقلا برذعملا| |

 اوفى يلو |* امازلو اكاله يا ةديبعوبا لاق

 هيلع 00 6 <| 5 ناسنالا مزتلي ناوا 5 7 مزلي أنو

 ةليقنلا ةآرملا علا *رقيانج ريغ نم لام يف
 تل ا ١ ىنعم يف لاقن لكامل

 اذنال ) تبئادلا مْيرَعلا «كدجو اَمأ لاقي اكّدجوأ |
 .(هل مزالنيدلا نال )نويدملاو (نيدلا هيلع يذلا مزلي ْ

 هك ل اه

 ةيرغ قوف نيد يذ لك ىضق

 اهيرغ قعم لوطعم دعو

 هحاحلاب ريصي نال كلذ نم ذوخأم مصخملا اًضيا هيرو

1١5 

 قالو لّرغا وهف نآخي لال ملال 2 2 لّرغي يصلا لرغ

 | اوال صيماعدلا هيف ىتبت ريدغلاو رفاح كسذ لك (

 | هيسفن ىلع ةمارغلا بجوا لجرلا رمرتغأو .الامخ و

 | ةمارغلا لصاو . تامارغ جهركلا لع لاملا ةلطعإو

 | يبا مرغلا ليلخملا ل اقو ةمارغلا مّرغلا * موزللا

 كتوم

 | .مراغم ج ةمارغلا مَرغملا + ءآمَرَْغ ج امزالم همصخ ىلع

 .ءّيللاب حل ملوملاو نيدلاو د 9 ةمارغلا مّيغماو أ

 قليلا لا

 دخالو يدل ا ا 0
 مالكلا يف طفلا نع ةبحاص مصعب لع قيتاَماَرَعلا . |

 نضدرعلاو ودل. فرضا ل نقوم كلو |

 نك فرح يا امارغ نم 2 نو ةعتاو

 و 211 5 عطف ن نا

 نّرغلا *سبي انَرَع نّرغي ورقلا ىلع نيج ١نرغ
 ,ةناطرعلا ىلا ىرابعا اركاب شكو ا فانا دا ترم
 زيك تبول ديأك كيرلا * فيجا نيله

 فونت للا ةلمحي نيطلاو ديزلاو ى اقم ون .نطلا

 ا

 ىدهو فيرغ 2-- 0 ا فيلا ا

 ظ
]| 

 م تم ىو ود ناييجول ابو يدرإلا

 هلودا تحت ها لك اد

 فيرغ هاندا 0 4ب نع

 فنرغو فيرغ 1
07 

 ل يلام رئاط قوترغلاو قونّرقلا -

 'يركلا ىب قينرغلاو قون :رغلا و ١ قير اك ضيبا ليقو
2 
50 

 نزعل 1 |
|| 

 مووت هلو قونرغلاوقيئرغلاو قْيترغلا و. .ةهمشي ٌرئاطوا

 ليمجلا ضيبالا اغلا ئاَرغلإو قاترغلاو قوتْرِولإَو

 ةلصخلا ضيا قونرغلاو .قناَرعلاو ةقنارغلاو قينارغلا ج
 | ويارغلاو قونرغلاو قناَرَعلا ج تشو ةلفملارعشلا نم
 .قياَرعلا جتايلادبلا جتومل | لصا يفنوكي يذلا

 كر

 ةتنرغلاو . جرلا 0 ةمعان ةب ةيقن ناَرْغو ةقئارغ 5

 عانلا قوئرغلاو ا . سلا عاعش نم نينيعلا لّرغ
 ّ ع مات يا 6 ةاعو# نإ 3 0 55

 ةّكتم 3 يا ”ةقئاَرُع ارعو وزاَرْغ

 03 قرأ( يواو) د |ورَخ ةورغي هلق نيا اَرغ .



 قرغ

 ا 95 ةغراف 9 مد ن 50
 نم فردملا + ةنيزت ةضوقم نوكتو بادب دن تيسلا

 | سراف لافيو ٠ يرجلا فرغي هناك يذلا عيرسلا ليث/ا

 ماعطلا هب فّرغي ام ةفرغملاو .فراَعَم جاّضيا فرغم

 لوعف» مسا فوررغملِاو .فراغم جارلا مدن ةماعلاو|

 ةرطنتلا لجر يف لحج رح 0 دنعو

 ةيثك ةنم ذحا افرع قرغي نبللا 0

 2 قّرغي ءاملا يف قرغو

 جرأأ قرغو٠ قب قيرغو قراغوأ|

 ه1 ةلضاز دلع انالف دك ءاهدم قودبا سودلا]|
 ط1 اع لسلا كا هن ةولوللا رعت تكياك هلينلا

 ىنعمي هلا يف ةقرغإو .اًقيرغت_لنق لكل ءج مث توميل|
 .اهذم ىقوتسا سوقلا يف عزانلاو .اهّلام ساكلإ. . ةقرغأ

 ل ماجلل | قرغو ٠ بنطإو هيف غل اب ءيثلا يفنالفو ظ

 .قّرغمو قّرغم مال إو قرغمو قرغم وهف هال> ةقرغإو

 كمر كي مالا ر فود دكا

 لاجرا| رظن قرتغت ةنالف لاةيو. 2 مازحا

 لاارظنلا نع اهلا رظنلاب ملغشت يلا

 || كدضلا قو. اهزواجت ةياغلاو ةيعوتسا يش كأأ| قرغشلاو |

 ىنعب ريدصتلا ٌريعبلاو ”لفعتسا مونلا 7 برغتسا|

 يئاَتقِرَع اهناكاتعمد اًقاريرغا ةانيع تقرورغأإو .ةقرتغا |

 دج قوراغلا+ ةقراغ قنالاو او لءاف مسا قراغل ا جانعمد ٍْ

 يثو ةنم ناك حون نافوظ يف قّرعلا نال ليق ةفوكلا|
 اة وك يواعلا د ود ضو كال هئكو روع لاراف هل ةيواز 1:

 راجثالا يف نكتب يش وا تابن لصا نود راغألاوا |
 ةعاليال هيلع ىلع نم ليق مومسلل قايرتوهو ةسّوسملا|

 ميقأ اًقرَع تاعزانلاو تاعزانلاةرو يف قْرَعلا#ثبرقع
 ىكحو ٠ قراغلا قرغلاو .اقارغإ يا يت.ذلار دصملا ماقم

 رق ل1 قي تحاذلا قرغلا لولخمتا نع عرابلا يف

06 

 عرابلا يف وجو قيِرَغ وهف قَرَغ تام تاق دعها

 ١ ب

 |ٌقرغ وهف . بسرو هيف ر راغ اَهَرَغ

 | يف عزانلا قّرَغو . قّرغي 5-5 ها كي ةقرغ * ىنغتسا||

 قرغ

 ةءاعتسم 0 ارتوملا قرم نإ ةناو٠ سانا الا
 نم ةبرشلا لغم ةقرغلا * روعذم

 ,لبالا فصب خامشلا لاق قر َ 3

 قرع اهءاًرض تنض دقو يضل

 دودج معطلا واح نوللا عصان نم

 * ّيرلا ةياغ يف نوكت ضرإو قرغلا ثوم ةفرغلاو
 تام يذلا وا هلا يف قراغلا قيِرَعلا * رئاط قايّرِغلا

 قيرغلا لععست ةماعلاو . ىضْر مو ضيريك قرَح جاَفَرَع

 قارغتسالاو . نوي راغلا نودي راغألا * قّرغلا ىنعب

 ليبس ىلع لوانتلا وه حالطصالا يفو قرغتسا ردصم |

 1 5 قل رز الو لاذبلا ليبس لع ًالءلوجتقلا |

 اي درفو يسنج وهو . ةقرغتسم يفنلا يف اك تابثالا يف ط

 لفم ٌيدرفلإو .رادلا يف لجرال لثم ُيسجاف .يفرعو
 هلومش ف عجرملا 3-5 اموه ”قرعلاو .رادلا يف لجرال

 نإو ةغاصلا ريمالا عم لثم فْرعلا كح ىلا هنطاحإو ْ

 أ|نوكي ام يفرعلا ريغو . ةقيقحلا يف دارفالا ضعب ناك
 عملا قارغتتسإو . رمالا سفن يق: دارفالا عبج واد

 ةيفوصلا دنعقارغتسالإو.لومشلا يف درفملا قارغتساك
 || ركذلا هانثا ينركذلا ىلا ركاذلا بلق تننليال نا
 نييعيدبلا دنعو قرغا ردصم قارغإلاو.بلقلا ىلا الوا
 دودو 0 دال ذاتع < كم تنصر ءوشلا ىذي نأ
 كلاب نع ىالكلا دنع دم دقو ولعلا تحتو هقلآبللا
 ةعتلاب رغم مالو ."ينانوبلا ب قيرغألاو دا ف

 ُُُ يأ قّرغمو
 كو اهم اع انضي دجاجالل[ تاتزغ

 حرت اذان اضيا ةضيلأ'تاقرغل اقيو ناي شق
 وأ ضيللا تحت 2 يتاأ ضييلا ة رشق ”قرغلا * كلذك

 | نم ةنال ةدئاز ةتزه هاّرفلا لاق . لكي يذلا ضايبلا
 ْ قيما ةئفركلا يف ةزيطا كلذكو .قّرغلا

 رجشو "لا قوف ضيبلا ضايب دّقرعلا - دقرغ
 مدقيو .ةدقرع ةندحإو مظع اذا جحجوعلا فوا ماظع

 اعلا ن :.6ال-هز لل ةر دقرغلا



 فرغ
000 7 1 

 شا ارق ن.. هددت 1 لاعب ٌ
 1 م

 5س يعل لكرا هن تافر

 ضيراغا ج يِرط ضيبأ 11 معا ضال

 بناوج يو ةبادلا نم مرح ؟زيعبلا نم ايلا

 يقا١ عالضالا ىلا نر
 هنو ل لوعنم مسا 00 . ضراغم 2 "7 ند

 رمل

 ةضرغلا تا ى

 | مفع لكردو را فوضرغلا - فضرع

 | سوؤرو فت كلا ل ٌضعْلو فنالا نر اموهو لكي صخر

 كودذآالا فوق: لذادو: سدصلا ةباهرو عالضالا

 ما طسإو نيل اهو انع ناد نام دفا ٍنافوضْرعلإ 0

 تفيض رع ج هترخآو لدرلا
 ١١ |يهيعب الف ةاح يف ا در لجرلا َرغرغ

 ا .هتل>يف ٌهددر يا هتودبرغ دوق لاوس

 دنع تاك ردفل
 ؟

 اتلاو . ةتيصق نراك كل نالفو. يالا

 و كولا دنع هيسكنب 00 كازو

 .اهسارر

 نانلابو 4 .ةحذ هرغرخ

 # ْلصلا كنع تشيع هل 0 غرو .هثلح يف ةنعط

 آو دلا او ءاملاب نالفو٠ هنلح يف ةتوص كدر عارلا َرغرذت

 ااولاق ىتحرت كم اهغيسي الو امهجينالف وقاح يف اهدّدر

 ضعبو.اهيف 0 دور: اذا عمدلاب ةنيع ترغرغت[

 | يقع ر عرفا + ءارلا مدقتب تغرغرت لوآي ةماعلا

 * ةرغرغ ةدحاولا ٌّيَرِبلا جاجدلا وا ةشبىلا جاجدو

 اذا ردقلا توصو حب هةعم توصو ردصم ةرّعرغلا

 ةرغرغلاو « يك
 ردقل اب يدعو *ةردج | يف ضايبو فب رشلإو ةلصوملا

 روغرغلا * بلع زنعلا ءاعد ةيناثلا ءاراا دب دشتو
 نسل | يف ةباغ ةيقد

 هز زج ةتيصانو٠ :ةعطن اق ف رت لاف

 ارلا توص ككل ةلصوح او 6 ا

 اهنوطب ٠ 5

 هلل فّرْغو. ا ةغلد دلو. هد هذخا ةنأو

 ار فرغت لبالا تفرغو . مدبب هذخا اَقْرَع ةفرغي

 اك ريش ا * 221 ردكلا رجل ١ | ويش لك ذحا ةفودت + فدل لكان

 فرخ

 يا فرغناف ُهَنَرَخ لاقي . عطقنا نْشلا فرذناو 7

 5 .ه اد
 ةفراخلا * ةفرغ ىنعب هديب هلا فرتخإو . عطقناف هعضصت

 يرجلا فر غل ا اك ع رس ةفراغ ةفائو : فراغلا نوم | ٠

 او ج أ نع مال بلا ه هداع يلا ىو ثب 1 يوءافر ا دحلا ىف
 | اهعطقن يك ١١ فو ةلوعنم ىنعم ةلعان يف ليق ةفراغلا

 || يف ىلقو: اهنييج ظسو هس ةززطم
 أ [ةقرلا مج ا * ةيثالل اك ف رغل

 | |* لقنَتلا وهو فارما لثم مخ لايك
 ||( اعق فارشلا < ديل اب ال1 رد كزرغ اهب ةفارغلا]

 ا ذخإالا رينك مر بحر تفاّدع 5 سرفو .ةقلاملل ٠

 اه ٍءرسأو ةأرلا

 ع رذصما|
2 

 ورد دكشرا

 ا -_

 ردصم فذرغلا 3” ءاملا ربك ا ّح 0 - هئاوتب

 علل
 رد 0 لاو هب غيدب دا --

 قاب ا ا ل تافلإ د كلل

 لهم مل او ندشلاو حس او موصلإو متعلاو راغ :هلإو مشبلِإَو

 فزرغلا يف .
 3 يي

 اننا, نعل إو وح

 010 .فّرغل ا وه 2 ا

 ج لعنلاو عونلا ةفرؤلاو .ةّرلا ةقْرَعلا + رجتلا قروأ.
 ا نم فرع ا. لوعنملا مسا ةقرغلاو .كفَرَغ

2-_- 

 رع فارغ جاف منال ةفرغت لام كلالديلاب

 ٍ اود ةفّرْغو تاقرشو اقر مو تاَقرُخ * جقيأعلا

0 

 ظ
ُ 

 ظ
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 نقع ع 3 ةطوشناب دوتعملا لبد انامل

 م مل لوقو. ةعباسلا ءاكا كلا

 هشرع ةفرغ نود قلغاف ىوس

 لأ ا عرف ق وف اًنايط ع ا

 * فار لاب غد قرع" داقس +: ةعبأ 1 ىلا هب ينعي

 اندفع دلل اب طق اف فراقي ىلا راك نم فوُرغلا

 0 + هانلل ذخالا رثكوار يبكي! ةفوُرَغا
 ( داصلاب ةفيغلإو باوصلا ليق ) ةتيغلإو ةآملحنإو |

 ا رج يا فنلملا ريث ك١1رجشلاو ةجالا يف اكو 0

 ٠ تنروكي دقو ءاملحلإر يدربلا نم ةمجألا 1

 .ءايلل ذخالا ريثكو ا ريك يا ٍفيِرَغ برْغو: آلا

 "اين يفي ةبا ناعم مث مرد نزوب فيرغلاو

 معمل لدكلاوا لاعلان ن
- 

 ظ
ْ 



 نم رجح اض رح ضرَعِ ةنم ضرغو ٠ .ةضر لا امس | ةيرخرغ ةرارحو يزرع تداخ لاقي: ديلا غريرتا

 قاعد ا را وبفمأ ا ضر علاقي. 0 ريراعلا دحارا مانل] تك رغبلا + ةيزبرغ ةبو 2

 ضرغو ٠ .هلا ءالوه ن٠ تضرغ اهريسفن شنخالا لاق 2 عضوم ىلأ را 0 لوح ام فو

 ركب م ضرغي ثلا ضرغو .فاخ نالف نم را ونانسالاز رغمكزرغلا عضوم زر إو. هيف سرُشو

 رغلا ملا لكا 01 ١ ضرع + اًيرط ناك جتفف 2 يا ةز رغم ةدارجو. زّرغلا م 0 نانا دان

 1 9 * لا ضوشو. ةهاكذلا نم وهليق ٠ 2 ةوأ ل ضرالا يف اهبنذ

 |! 1الب م نا ا نط عللازك ا ةزعا نإ اك رطأ اصعلا ةَلَحَرْرغلا

 هلبا ضراغو ٠ عنيا هيلا ضرغي 6 0 نالف لاقيو | سراغوف ضرالا يف هما اع ة-رغيرهشل ١نَرغ

 ةتالاؤا: ةذليمانالا ضرع و . ةركب ا دروا ةطراقم | سرفإو - ةسرع ىنعي زجتلا نيرغا + ةرنورغم رجشلاو
 لو ةركتبا انيع َنِح اًضيرغ موقللو ٠ ةضرغلاب ا سرغ عواطم

 ضّرغنو ٠ ةباصا ضرغلاو ع ا ادئاب مه عطني | ريشل ![نم َنْسَرعَي ام سارقلاو ٠ تود برات ل

 *ةضرغ هلءج ”يشلا ضرغاو . طع لورسكنا 0 ساّرغلاو. دابءو طاسو 0 ّ اع

 فونالا نءو اركاب املا درو نمو لءاف مسا ضراغلا | نمز ل اقياكساّرغلا نءز اذهل اةي سرنلا تقو اًضيا

 0 كارلا قا ةيمموتر ص ضرعلا + نير طا | ىف لاقي ةنمو ؛ سورعللاو ردصم نيرغلا + ناسا

 ناصر -راضرغ جملا نت ””راك وا ةلماك | يدم اب سرَع رديو ٠ سارعو سارغا جهندع رع
 هيناج نموتبصق نمردخغأ اة ل 39 سرا. ةنجلا نومع نم سرح كنب دما ةندو

 2 عضوب» ل قر م 000 0 0 هجو لع هل 1 احا + ةناك داوا ١ عم

 لزهيف اذيمم نوكب نإو يذنل إو امي هبف لعجت ملف ةتكرت بارغلا اًضيأ نم علو ال جاف لع هكر

 مازحم 5 لدّرلل ظرغلاَو . فورح مدسج ةي قف سرع رسرَعو ةيلاو سورغلا ىنرألا « دود

 ذورْع ىلع بوذلا ىوطوضارغلو ضوُرُغ ججرسلل | ى رام لوا ةلففلا ةسيرعلا * باهل ةهعتلل اعد

 ةلارَعو ٠ تمازغ ج قلعت ىتح - 0 ةليسفلا

 ١ لا ل اذك هَضْرَع ةلوقمو ما َج *يلا هيف سّرغي ب عضوألا 2 دع ءأم اللا لع

 ١ لالي يذلا هلو دف |و ددمم ضرع 0

 ا كة لكل كفو دل | شرغلإو . شرع ةهدحاو رش موصول كبت
 4 |ترك يا ع -- < ضرغل لعفو 2 يذلا هأ ماير يا طالدخا يا ةسوعرمو ةينوارخع لول 0

 | ل 2 2 ل ل 1 / ريا لاقيو ٠ ةراب ها تل
 1 لءافلا لعن هلجالام ءاملعلا دنع ّضّرَعلاَو ضا ارغأ جذل 0 عج ةيأ هاا كي الكو اضيا فانا | 0

 وم تاغلا دع ضرغلا ىلطي دقو. ةّياَغ ةلع 0 صمخو ةمحلليذ اماشنرغا لجرلا مثنرغا -مثرغ

 ا[ ةياغلا بلطا.الآللا لعنلا لَد لءاقلل اًثعاب ناك |
 ا ج جرسلل ماز 425 لح دال ةصرغلا < ف يتاح | ءاللأ نع سفر ضرع !درغي هانالا ضرع

 ما لكو ارظكملا مودل يذلا َنَعَب رغلا * ضرع لفحا او. مولا راقحو يصر انف هضم افلا ادع
 قط اديزوبا لاق .منلا تعول لاو علطلاو ءيرط ةذخاو ا را ءاننجا يثلإو . ونقو يا ةانأ لبق ةيطف

 1 اذا فصلا ! ةفالاو .4ةون تدلل 12 نك اعضوم دلقا
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 | ضي ارئاطو ةاَريرفلا وهو ا بّيط تننو ةنيدملا بفلو

 3 حج 3 ةايلفلا ةقانلإو , ليغملا ث :5لا ةراغل|و | ةكّرغ ةقبق دوو ه1 ةرجاهو.رَغ رح جىثنالاو ركذلل سارلا

 و انو 2 رشو ٠ ٠ لطابل اب عم 50 |و عودخلا روُرخْلِ لق رغالاو ربرغلا عجْيار لا“ روما ةدل دشيا ءارغ ةريظو

 ::تيوعس 1 * تدلووجحاكت وأ نجع كلم ىلع كك عم 5 أ ا ردةسرغالا ةبب تح يف ضايب دكغلا *ءاكلا قوف تاخاْشنلإو

 نكت مل ةيراج ةعابو ُهرَغ عئابلا نال ارورغم يساغإو | لالهتسا ةليلوا ُهلْوا زهشلا نمو ةّمالاو دبعلإو مردلا

 تافيرعت .هل اكلم | اهضأيب نانسالا نمو ةتعلط لالطلا نمو اهضايبارمقلا

 مسالاو ةسخن اًرْرَغ ُهزرغي اهوحنو ةربالاب ُهَْرَغ | نمو مهيرش مونلا نءوةسيفنو ةرايخ عانملا نمواظوإو
 1-2 7 امو 0 .٠

 نم باكر وهو زْرَعلا ب ةلجر بكارلا زّرغو .ةزرغلا | كل ادب ام َلكو ةهجو لجرلا نمو و مركلا
 ةنبثأو ةلخدا 20 ادوعو . هيف اهبعضو رداج | ةْذ تايلكلا يفو . ةنّرْع تدب دنف 1 هص وأ ءوض نم

 : 6 ين رول ضرالا يف اهبنَذ تزر ةدارلإو | ةيد عرش ةرغلاو : رع ج ةيظعمو ةلوا هيث لك

 نالف زرغو. زراغ يهن اهنيل لق ازاّرغو ازرع ةفانلإو | نم ةّرغلاو . ةييكح وا ةيقيقح مرد ةناوسمخ يو نييجملا
 اًرررعتزّرَخ * نايصع دعب ناطاسلا عا اًرْرَغَرَرغي | ةرغلاو .ةيدلا ردع فصن هن نوكي يذلاوه ديبعلا

| 

 كرن لوهجلا ىلع ةفانلا تزّرغو .ةرثكلل درلش زرغ ىنعمب | عجور دص هروُرغلا *ٌرَرغ جةلفغلاوُرغلا ثّنومور دصم

 ةبلُخ  تكرت وا اهنيل عطقني آب اهغرض عكوا اهبلح | نييزت رورغلا لبقو ٠ ٌناغ عج وهو ليطابالاو ٌرغلا

 .زرغم وهف ٍزَرْغ اذ راص يداولا زرغأو ٠ نيتبلح نيب ا رورغلا تافيرعتلا يف لاقو .باوص ةنا مويأمب اطخملا

 م !ازرتغإو . ةزرغ ىنعب ضرال |ب ءرشلا نالفو | عبطلا هيلا لبو ىوطا قفاوب ام ىلا سفنأ| نوكس وه

 ضو ركل 0 نرسل دلع ن5 ديار زرع ايدل رع ناظيثلا نم ةعدخر يق 0 |

 اهنبل لق يلا قوبنلا نمو. لعاف مسازراغلا * لخدا نم هب رغرغمي امو: روُرَح ا 0 لافت

 ياطنلا لوقو .ةتعفرف اهني تبذج يت ل *ناطيشلاب ٌصخي وا كّرغامو ةيودالا

 تبع تيح لل وش نك ٠ |[ياةئه لضاةيغرتل ل نسهلا ىو
 اعايج اًعمو اَزَرَغ بلإوح نيفيا نم داتا اًضياريرغلا وة كاجو ةئسح ري دا

 هتتس يف ةسار ٌرراغوهو.اعابلا تبهذ يتلا زرع اب دارا | ثباشلإو ٠ ناَرْغ جفلما عرفا يذلا ٍبيطلا عساولا

 اذاف دلج نم لحرلا باكرور دصمزْرَعلا *لهاج يا| يا ا كريرَع انإو. ةّرِغإو رع جال ةنرخا
 ع 0 وم ديد نأ يَفَح نم ناك ]< مي عت اها كلما اكل لك كرد

 نالف َز َرْرَغ ”مزلاو اد. ورع ج لصولل مرك | بيضق يي 1 نر ربرعلا ثوم ةرئرعلا# بيط تن لرب رغلا

 كلفن تح ياوزْرَعِب كيدي ددشإو .ةبهنو ةرما يا | نمْرَعألا لحن وهو رح ىلا ةبوسنمر قب تاير
 تابنك ةتابن وا مالا نم يرض زرعت كنفقلا ىلع ءيثلك 5م ضال ناكاام لخا

 وأ ريخ نم ةعيبطلا ةزبرعلا علا نر رخذإلا| | اهضاولا لاعفالا عركلاو ناك دا مأيالا نمو

 اذ تافص اهعردصت ةكلم يف ليقو ةحيرفلاو رشا دّيسلاو ًالياق الا ةؤجو عرج هيغل حلل | تذخا ععذلاوأ

 اهنود ىلا يف اخ دمداينعال ل نا لا قلما اهم برقيو لاق ٌنارُعَو رح ج ارغىثنالإو راح مويلإو فيرشلاو

 اهيف نيعلل نوكي ال يتل١ ةفصلا ةاحنلا 00 زئارغ جا سيلا ةزمأ
 * باقل اب قاعتملا رظنلاو ةبرجتلاب ,٠ فرم كل كا ةيقن ىراهط ,فوع قب ساي
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 | درغإو رئاتلا د حل رخو در 0 28 - لالا

 اهادنر خا رالف لعو الف ىدترغاو .درغ ىنعب دّرغنو

 زج زجارلا لاق. ةبلغو رهتلاو برضلاو مشلأب الع

 ينيدنرغي ساعنلا لعج دق
 ةمشلا كا

 || يدنرسو 5 6 هدرطا

 | **درغي ناهحلا ىلا هتوغن .ءاعد بايذلا ٌضورلا درغتسأو

 ةدرغلاو دّرغلإو دّرغلاو دْرعلاو ةداردلاو :داوغلا

 اًضيادزرغلاو ٠ 5 رغوةدرغ ج ةأمكلا نم د

 دياب اًضيا درغلإو. ىأر نم رسب لول + دو صفا

 | * ديراغا جدا ةلادَدْورْعألاو دوب حالا * د رغملا دير

 راو راع جدامكلا ن

 ديراملا ةريفك يل ه[َمْوُرعَم
 1 ل1 تكانلا نايل درع

 هرغو .هيش لكس لي بلل

 ٠ برض ملام دوُرملا

 كتانلا ةقدرغلا وا

 | .بضن إو .ةلبا عر ارارِخو اًرغ رعي يارلا رغ
 .رغرغلا للكا ةبادلاو لجرلاو
 :لطابل ب ةعمطإو هعدخ ةرغواًروُرَسو ارحانالف نالفو
 | تاريعا فيك يا ,نالفب كرغ ام لاقيو

>- ( 

 يث | .ةقز هخرف رئاطلاو

 اًضياراتعلاو: . عيجاب مالسلا ميلعوال د ارفالاب مالسلا

 || بّرضي يذلا لاثملإو ةقانلا نبل ةلقو قوسلا داسك |
 0 هلأ راَرَغ لع انانإو : ةرغا 2 مي ل اصنلا هيلع ا

 ج ابرعم ةنظاو ٌيرهوجلا لاف . قلاوجلا جتفلاب ةرارغلا

 هلا * ةدلوم .اليكرشعانثا ك ولكل قالا رعارغ |

 دصم | ةلسرا هوغورتسلا نالف قد

 ثلا غو ٠ هيف او يا نالف 0
 اررَعدعي ةهيجو ٌرغو: ةكيحادعب ناضت ءراَت

 052 رة اذراص ( لع باب نع ) ةراَرَعو غو

 فرشة ةراَرَغ أر 0 تو لجرلا َرغو. .يضيبأ ئثلاو

 .ةكلهلل اهضرع ةّرةتواريرغت هسفنبرالف رّوغ+*اّرغ رغراصو

 2و ازعل

 .علطت ام لوا تعلط يا مالغلا ارنب ترّرغو .اهتفحا
 تعفرف ترذن ةقانلإو :اهقز ةراغم هاشنا ٌيرهتلا راغو
 الزارتغا تعا و را كدك ازا قولا, انيبل لقو ودل
 5 ةأنآ اًنالفو .ظنحتب ملف 55 4 ٌنظو عدخ هب نت

 ّ ِعِدُخ ارارغتسا ءىنلاب الف د ةنشاف اةنم رع ىلع

 رييلارفاحو لفاغلإو لعاف مساراغلا*رقل ةغىلع اتا اًنالفو

 ردصم رارغلا*ةليوط ةكب انآ ةٌراغلاو ٠5 اخ ىننالاو

 وردغو مونلا نم كك ءانلاو تحمل رمل لا ١-0

 يقو اهروبطو و اهعوكرو اهدوج يف ناصقنلا ةالصلا و

 كمباعو هلوقب د در ناو ١ ميلع ”مالس لوتب نأ مب لستلا |

 ةقيرط ىلع يا دحإو راّرغ ىلع مهسا ةثالث تيمرو . رتلجت

 ىلع نيبنب ةثالث ةنالف تدلوو . دحإو ىرجمو ةد>او

 لع متو موقلا ىنب اذكو. ضع تفلخ مهضعب يا رارغ

 يا ردحإو راَرغ ىلع ةلاصن ”نالف برضو. ردحاوراَر ع

 رهش لاشم يارهش َراَرغ مويلا ثبل ل انبو.دحاو ل اخ
 ||لاقيالو ةَراّرغلاو ةلتملا يارا * رهش لوط هلا

 ضرالا يف رشلإو هخرف رئاطلا هب قز ام مساور

 0 كد: تنعلا دحر رضرالا ف ىتقفلا»نينلاو
 اك يا هرغ ىلع بولا تب اع ل اهي دلتا كتافرف

 ا نم ناك كاك ةتكرت يأ ِهْرَغ ىلع هد ا لوالا

 || ةتكرت ياهيار ا 3 ينعم ناريغا

 اهريبخ 0-6

 اهروُرغ نعورنص ددج نم

 داق لاق كلذك ةياملإو هل ةبرغالثباملا ةغلإو |

 11 هن الط خلو ةارازغا ج رينو رغ ةباشو رغ

 سيل نا هويال يذلا اًعرشو ةكلهلل ضيرعنلارّرغلا |

 ىَردي ال يذلا رطخملا وهوا ٌةتبقاع ملعب ال موا دوجوب
 : ءاوملا يف ريطلاو هاا يس كمسلا عيبكأل ما نوكيا
 مشي ا لوا نم لايل الو د - راو

 ظ 0 هي
 ا 0 يف ةديسلا ىّرغلا *«قامم م ئداد من

 عولل 2 راّرغلا ةنمو ةغل اببلل لاف | ر

 شن وم 2 رعلا * نيدأو 1. : مالك ن ع 0

 ؛ غي نال



 درغ برغ

 0 5 باقعا يف صل | عي 21 -نابرغ حدم يف "اننكلو
 وأأي لا ربخةب رغم نم ماج لاني لانو ب 2 لانو سلا أ :يرعلا + ناويزخ يا

 3 مدل ىوع دلب نم مهيلع ار يذلا ربخلا ينعإ ! | تانبرعتلا يفو ٠ ن طولا ن نع حوذللا ير هل : ل عل يا

 برعلا لؤتت رايخالا بناوتشا ف بت اخرة ابلل هبف | .دوصقللا بلاط ُة نطولا ةقرافم ءا ءازاب واط ةءرغلا

 ربخ ةبّرغم نم وا ربخ ةبئاج نم كدنع له لجرلل | ةيرغو هيف دّوعنلا ةةيقح نع لاخلا نع ةبرغلا لاقبو
 226 رف ها ىاال كلذ توما لوتش لا جوملا وتلا ةاةفزملا نعش

. 
 نوب رفخأو ا: 5 يأ بّرغمو بن رغم ا مرق هيما ءااطو ذا دنت اهي و ؟ا١ نئو تبرغلا

 لذ 3 ا 4 ع 0 ميت كرت نر ذلا اسم دكلا يف ا ذيل اطا ريضخل اوردحا مَصَو ما نم 00

 50 3 د دليلا هما لاا هين مع هس
 يبرغلإو .ليعب ربمسل نم منك وا بير قرد مج" سيشل | بورغ كيت او .بزرغلا تيرا بورغلا

 . ةيذعو ماعطل ةيرغملا ةنمو . برغكلا ىلا بوسلا| ليعف نطو نع ديعيلا بيرقلا * امو رغاكقوأ يأ

 :عشل إو تع دوجا 0 بيلا - بنرغ ”موق 3 كا او فو 0 تنال ْخالوشو

 نم + ياكم ود سف 5و كادوا 5 عقاول ل كك نة 12 رغلاو كانا يا ءابرغأ|

 ناك ةلتغتوا فيؤكامإالا لا ان كاكدعا يناملا لها دنعو .كرامدلاب سيو كاوماؤا نافل

 كوي بو امدح فازت ةكئالملا ةروسأ ىلا * هداثنا لضنب فيد ندذللا ١ لاعو ال
 مادتي الل 0 نا عابتا نموا نيعباتلا نم اماد دك ةياوارب نالت كرا ٠

 لبرغ نم لذملا ةنسو .هلخن ةريغو قيقدلاَلبرغ ١ نوم ةّييِرعلا * نيعباتلا عابتا عابتا نموا نيعبانلا||
 |لختا لامتسا نيدلوملا دنع روهشللاو ٠ ةواخن سانلا | .بْئارغ ج امورواعتي ارجل نال ديلا رو بيرغلا
 نكات ل تربل ا ةايرغلاو يوحنو قيقدللا + ةداوم.تنفنلا عيرستاوالحلا نموت ةرعصمةبيرغلاو

 تبت وزد دلتا 0 7 مونلا لبر َعَو :ةعطق سمتلادو رغن كم اهتفبو رثكالا ىلع ءآرلار سكب برغل ||
 "لْرَعَم ةلوح كولملا كرت ١ برغكلإو ( نيشلا باب يف كاذ عجار ) قرشملا كلباقبو ||

 ل ملا م نذل 1 .ةدينلو .ةيراغم ج ”يرغم اهلا ةبسلاو ةيقيرفا يف دال ا
 ١" لد رلاو ةفدلإو نيياستل ةكبشو# لب "رغب 10 دلا | لغاف 5 ترغلاَو“ .امبور 2 يا المتعلا كرس

 لو تلا اد رمل 4 لياع 0 هيلا 1مل و ا ١ ةكم:هلإو .ءاهقفلا ةغل يف باتكوأ |
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 سمانا كلارا :قز عوف تركذ ةفاضالاب برغم ةاقنعو جك ١
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 ُقْرَغ ج رائع وف 8 2 ثّرغي ثرغ | لكام وا ضربا ءيش لكو مصاإو لويعفم مسا برغل
 كرك ترو فلا 0 0 َرعو | هرافشا ضيا ام وأ ضايبلا قا وهو ضر ةنم يشأ

 5 نرخ ناك اهحئاقر المألو دنا ةقيق د يا حاشر |١١ بخل .برغت ثييح سل | ناب رم. ءيش لكنه
 اهيعوج اًنيرغت ةبالكث رغا| حئولملا نب سيق لاق . برغلا ةيحان يف ذخاي يذلا

 |ةتاغ هيك - ةتوص عقر 5-5 لا درغ | نظاك# كالا

 ا كارد

 مى و < ص هءر

 ااهبورغ لع يا اهانابريغمو سنا ناب رغم ةنيقلو | .مهغلا ن ها ليعل داس مالكوأ 6 9 3 لعاف ىنع؟ 0

 ا. رثكاو٠ ةنم انعدم تارغلا نوكب نا لب هدم ارغلا | ةنزو ري ضورعلا لها دنعو. ..ف ةلاظحال عضوم يف ْ

 | هس ةلوق- انو ٠ بيارغ جاو ضيباو مقاف دولا | شوتامالو" قلل ضاظاولا دكا



 برع ور

 0 مو هو دايت الأ رو ت7

 مي دزالا ىرغنشلإو ( كلذ ولع قلطاف جرخو اًرش طبات رناب داوعا قوف ُبارغ حاصو

 مديل بما, دندو . برغر دصم ةَرَعلا + زجاحو| ... كيلا ىيسقف يبابحا رايخاب
 ا دلي الو ىمملا ةهلط ربح ةيشرح ذكلا كا ما ل ا ا
 | + برضو تار هلا ىلا ةمسن ٌيباَر غلا * لا ايعتتسالا | رَجْرْلاَو ةفايعلا كلات:ىوتلا نيب

 ياكم معا -

 | لعب دبجم اول اق ةعيشلاةالغ نم موق ةياَرغلا «رمتلا | برضٍو . نيباَرَعو ثبْرُشو نايرغو ةبرغأو 3 :
 ةلعبف بايذنل اي ,تايذلاو:تازغلاي بارغلا نم هبشا| ليقو ..روكيلاو دعءلإو. داونلا في, لثملا ب

 ةلاسرلا عبلبت يف ليئاربج طلغف يلع ىلا ليئاروج هللا| بارقلا روككرو ب, ل اة تغلب ام تغلب 2 روتجرزبل
 الا دو ةيولا يجاض نوفل دحملا نم للقيد سلكلا نك ىقلغو ريزنخلا صركٍص رحو

 برغت ثيحو ٌردصم برغلا + تافيرعت . ل ئاربجا ارق بيش اذه نودو. بارتلا يف ءرذحا اصيا
 ىلا ةبسنلاب برغلا ةهج يف اهعقوم دالب لكو سمشلا ال .عجرب .الورحبا ميا

 الغم برعلا دالب ىلا ةيدلاب نرفالا دالك اهريغا دّربلاو قا ل ةدحو لَو داب ]1

 ةدحو ءيث لك لوا ضيا ِبْرَعلإو . قرشلا هلباقير | ناباَرغلإو. هدوقنعريربلا ن و ل ل جلو

 | قْرِعو ةميظعلا وادلإو ةيوارلاو طاشنلإو ةدحنإو | نامظعو ا ذذفلا يلاعا نايلي نالفسالا نيكرولا افرط

 ا نم ةلالهناوأ ةليسمو عمدلاو عطقني ال ىتسي تريحلا | نم يبرض باَرغلا لّجرو : ةشارفلا نم لفسا ناقيقر
 أديل يف ةثبو عمدلا نمو نر زجل لال فلل | ةنيغحو ةما عضري نا لوصفلا ةعمردقيال لبالا رح

 ١ ابواجح ةرجتو ةعقتمو ةللبو قيرلا شكو قال ف“ عنود هتججو هناس يف ثيشل اكل ًاليرطإب ريرِلا ناسلب ست

 | ابرقلا لا لازيال ثيدحلا ةنمو لبق .ةكاش ةمنحت ٠ ن0 ل ل د اتواصل

 ماغلا لها دارملا ليقو زاجحتا يل .حلا ىلع نيرهاظا يف باّرثلاو هيلع رمالا قاض باّرغلا لجر ويل“ ءدو

 | داهجإو ةّدحلا لها لوقو .زابحتا برغ يف اهعوقول | تافيردنلا فو. دّدحت سار تاذ ةفلح سداد احالاطصا

 |موياضإا بّرغلإو . برعلا ةفئاط ياولدلا: لعا ليقوأ ُيئابطا رهوجماةلبق ةروص لواوهو لكلا مسجلا باّرغلا

 'اهرحمو نيعلا مّدفمو يرجملا ررثكلا 1 لاو يتلا نحو _مسج ريغ نم موتم دادتما وهو لَ عدبو

 | ةفاضال اب برع ”مهس ةباصاو .ثبوُر جدعبلاو ىَوتلاو | ريدتسم :الخأ ن نا لع ةرادتسالا نم لكلا مخل
 [بئرغلاو . ويسار ىردُيال يا بفصولا ىلع ٌبرَح ”مهنو | قسغا.يلح بل اغلا ةّمسجلا روضلا لصا مسجلا ناكاملو

 اراد“ رو ردصم برو. نرطولا نع جونا سدقلا ماع نم دعبلا ةياغ يف ناك هداوسو ناكمالا
 [فعسل اك ةاشلأ يفادو حَدقلاو اهتم ماج و ١ ةضفلاو | / دعبلا يف لئموح يذلا كالدلا 2ع

 ْ 0 ةنم طقسبو اهعوطرخ هةام 1 ةقانلا ا 2 ف ةبرخألاو . مغادوس برعلا ةبرغأو . ىهنا داودلاب

 لاو ضودكلا ني وادلا كك هرطقي ةاكلاو تيتان | بابحا 00 2 ديد تا ةر: 00

 برع مهسو قريرنلل يع قاقور او نوطلاو ه1 عر لالا طش نب ةدعتعوأ تشو 4 ةكلسلا نيكل

 ! يكل ا ردي ا اتم ا 0 ”مسوأ ند ل ديع نقال نو 2 و دق مرضفع
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 رعاشلا لاق. ا نا نب ماهو ربع يباب ريمشو مزاخ

 ةي تانم فراطلا فَ ناكامو ان وود 45 انو قرا ىبرطمو تقر



 2 وذ 6 ماكر

 ا» تبنلا نم ةطلدخلا ةرمذُعلاَو :ةرجيزو رجز وذ يل

 اذه نم ذخايف 2 بكري نمو لعاف مسا ريذغملا

 قودحلا بهي نءواهقح ىنرم اذط عدبو اذه يطعيو

 |ةيكح دري الف هاش اب وموق ىلع محي نرد وا ابامال
 ديزل ل اق .روشغملاك

 اهّمح ةريشعلا يطعي .مسقمو
 اهماضه اهتوتحل رم ذغمو

 | ةبراض ترغملاب دلب سان نتئاَدع نر

 ظ ةيسماَدعلا دولجلا اهتم نادوسلا دالب يف
 مايا ءاطعا(يواو ) اَوَذَع ودعي هاّذعل اب هانغإ

 هلوببو ةلوب لمجما انغو . ءافكو هبف محن يصلا ماعطلإو
 .لاس ثلا انغو. دعم زال. عطقنا لمجلا لورو ٠ عطق
 ؛ءاطعا ةيذغن ءاَذغ#*امد لاس قرعلاو» ا لفيف

 .امد لاس قرملاو :ةعطع هلو ليقلا ةاذهلا
 لاغب. ىَّذغ اعواطم ةكذنغا ىذنغإو ايرثعت ىّذعَتَو
 000 رد ةاننل هانعتشإو: ىدعإو تقف 1

 يا لام هس ذاغ وهو .لعاف مسا يذاغلا * ةعرص
 عا قرعو يذاغلا تنم ةيرذاغلا * ةسئاسو ةراصم

 !ةماوقو مسجلا هام هب ام هلّذعلا * ٍذاَيَع ج ندبلا
 اًدعلا * ةيذغا ج بارشلاو ماعطلا نم هب ىَّدتعي امو
 طياساو عربا طيشنلا سرفلا ناودعلا *لمجلال وب

 ةرصبلا تربي هلام رادع و ةئاو ذه تالا لانا
 .ةاَذغ ج لاملاراغص و ةلغح ْيِذَعلا * ةنيدملاو
 | فام لكي ا لادل اب يوَدَعلا ّيِوَّذَعلاَو اضيا ٌىذغلاوأ|

 ةريخواريعبلا عابب ناوا ءاشل اب ةصاخوا لماوما نوب
 | لاق . شيكلا هب ازن ام ةاشلا عابت نا وا لحفل | برضي ام

 | ينربخإو لاق ىّدغي يذلإو مهلا يودع ءالا نبا
 ىذغيال يدا ا ّيوذغلا ن نا ملي نم* يلارعأ

 ىلا ويراد
 .ديحصلا |

 2 دض دوس نينبو ضب نانبب تن ةأرملاو ٠ ةلكاف

 رخآ ءيشب وا اهريغ نيلب لئ'هما نبل

 اودع 2000 ا ) اَيْذَع هيذغي ُهاَنَع

 ”هركناف يرهوح4 ةفرعب لو سومأنلا يف يفلاق» يواولا نم

 « ع 3-0 3

 ىو هب نومتاشتي مت احنأب ةنم دوسالا 5-5

 نم اوشا بارغلاب مهؤكشنا

 . 5 2 م. 5 3 .

 .اهبيخم يف ثراونو ت دعب ابوُرغ برغم ولات بّرح

 يقوى ا : ع كير

 هندو رع جزن ةبر هو يوغا واخو ىدأامت ةراس

 |وبهذ اب رغ موقلاو . لعل لجرل لاو |

 5 ةاينلإو ءاذونا ابوك برغي هيلا برغو

 ف

 يف تنعما بالكلاو:دالبلا يس
 ضيغ َةباَرَع و الكلا بّرغو . بّرغلا

 عينصلاو ١ عج ”نالفو : فلا ةحولاو

 .ةبرغل | ىلع ةامح انالفو. نطولا نع "فرعا نالف
 اذا قّوش لاقي امك برغملا غلب اذا ٌنالف باخ علاطما

 ىلا لجرلإو . برغلا لونا موقلا برغإو:٠ قرشملا غلب
 . الم ضوحاو .بئارغل اب لاقو عفو بيرغ ءيثب

 . هير نمرتكا, نارنلاو :ةلاخ قصة ل اسرتك الكر
 2الاطناو توي نراعحلا ”ءارجا ةسرف كارا

 تنضيوأب لجرلا او.دالبلا يف نعما ديزو كيلا

 عضو دعما لوهجما 0 ضيرملا توخأوأ ا

 عنص نالف ىلع كولو ةنرغ تف سرفلا برغأو |
 ند يزف تا لجرلا بتتو.“ بق ينص هب | ي

 برتشو ٠ «تيرغللا ليدل م ىلا ديزو» . نطولا ن

 ردع يف جوت ديو: نول ن - دعب لجرلا

 تو امولعم برغتسإو لجرلا بّرغتساو ٠ . براقالا

 2 هذعو ةدجو ّيينلا برختسإو : كلضلا يف غلاب

 قنعلاو ماسلا نيب ام وا لهاكلإو لءاف مسا براغلا
 كتل لذكرأب اذا اريشلا ماطخ وباع ب يذلا وهو
 و نع ةيانك ل عج و ةأ رمل ريعتسا مث 3 2 كتب

 .سْش ثيح يبهذا يا كبراغ ىلع كْلْبَح اط ليقف
 ادا د اعل كف ماو تاطح ا لس كن ما
 ةنمو . هيث لك ىلعا ضيا براغلاو .برإوغ ج حاكدلا
 ريكر ئاط باّرغلا * هجوم يلاعا عسا هال براوغ

 عقبالا

 لجا نمو لق. ني ع نفاد تو . نيبلا بارغب

 بارقتشالاو ةبرغلا هسا د



 رذغ

 لكف ندل كل لبق اذأو . هنيعب م اا

 0 ل افي. يذغنملا ةايدعلا #* نا يب ام تلق

 وقفا تر لل دكا ن2 ا
 | .سمثلا عولطو رجلا الغ نب اماوآ 0 هاكعلا

0 

 لاقبو ةيديحا 4 رك ع نم !عاالا

 ايف ا يا ةوذغو 56 كسر م

 يثو ةفرعموهف نرّوني ل امو ةرككوبف اذه نم ن وأ

 لّوا ىنعم ىلع لاح اهل وحولو اهريكذن عم لو ةأ 2

 ا ةنمو .ٌودغو ىَدع ٍةَودَعلا عج و .ريكذتلا ةلزاج راهلا

 | عجو :لاضالاو ٌودعلاب اهيف هل حسي رونلا ةروس يف
 | * ك5 ةودعغلا عمجو ردصم ٌؤدَعلا * تاَودغ ةاغلا 5 2 00

 |اًيادَعو تاردغ جةانعلا ةيِدعلا * علا ىلا ةبن ْيِدَقلا .كييدغ ج نبللا نم ريثكلا ةيثلإو لاملا نم ةعطقلاو يَ

 | نولوني . مالكلا جاو دزال اياشع عمالا اياَدَع لاقيالوا

 .ةادغلا ريغضت ةيدغلاو .اياشعلار ايادغل اب هال 3
 ٍدَغلا ىلا ةينن ٌئودعلا * نيشلا باب يف ةيكشلا عجا
 "3 نأاوا ةاشلاب ةضاخو ا لماوا نوطب يف ام لكر
 ١١ ازن ازنامب ةاشلا عابت ن :رأ والخ برغي ا هريخ و اريعبلا

 0 نم كرت ام + ةيجلا ل اذا اب ٌيوَّدعلاك شبكلأ ب
 هَ عه <

 ايما ان2دال ةانكر كار ل ىدغع
 أ .مرووا هيف الاس اخ ذغيو ذغإ حرجا ّذغ

 .هييف اب لاس اًذانغا حرجا كد ايش عا دع

 ا لغاف مسا اغلا * عرسا ريسلا فو يلا
 عع ؛الو ىت!نيعلا يف قر و دس#لا نم ن نك

 4ةافلاكئيملا نان وذانلا كن :وم ةذاغلا * ةسحإو

 اكول لال نم اعلا + كيل اكرا هد ةدم ةّديِذغل

 211 فاعي

 و ريدا 000000 لع
 أ

 قيفد يو

 0 مث نرل هيلع

 | .اًقازج ةعاب يا ملا يدقتب ٌهَردلَغ ةمرذغ ةمرذغ

 اهب فلح اني, لجرلا مرذغت * طانخا مالكلا مرذغر

 يا.بِراَدَغ لبكو .ريثكلا هللا مراذغلا * عمتي لو

١ 

0 

 ةفازج
 بثو ئظلا دع دنت + ةصنن ةنغذغ هنم ٌدعذغ

 |ينلا ملغ. يحوم امْنَع مدعي ول ام نم هل مدع :
 : ةدشوةانجب و | رامبب ةلكا مغ ةمَّدَعِب ةملغو ةمذخي

 ةءدغو مل ةركملا ةعقاولا يا ةمزغلا الو | نط

 برش ةمذدغو هما عرض يف ام ليصقلا مذذا *اهوباصأ

 ميش لكمّذغتب وهب لاو . ةمعطن جدلا مَّذغتو . ةءيج
 لييدفلإو .ةمنغىعمعئنلا مذنغإو . لكالا يفك ن اكأذا
 * نيللا نم وش ةماّدغلا * هم ذذا ىنعمب م اعرض يفاما

 :انب مدا * باَّذع ج ضخ نم تاما ةئادقلا
 ردصم ةمذَعلا * ءيث لك لأب لوك راب

 ةردك ةربخ ةمذخلاو ١ ةلك يا ةمدخ تعنت امو" ةرع

 يعل ّر 3 ةعئاو يا ضرالا نم مدع يف اوعتوو

 جنبملا نم ريثكلاةيثلا ةمّدَعلإو . بشملاو 3

 فدل 1 ٌضرالظور دصم ةيذنلا# 0

 هيد غ رابو هردّصَو ةءاب بحر يف يا تعش ام ه هاي

 دع ةخعل 1-2 لك مدعو غانغ جةعساو

 ةعئاو يا ةئيذخ ف ضيا وع اًوكتوو' صعب

| 

 | ءيش لكل تي لوك#إو لعاف مسا مويا * ةركتم
 نم نامالس ىلوم نارتش لاق .فازجلا مَّدَمَّذغلا

 ات

 هاجر ر مواإو نانجما لاقت
 5ك كلا احر

 ريثكتلا ىلع لك انازج يأ

 2 ل

 ةيدفدلا ١

 ااقازج عاب 5 يذلاو. . بضع 9 لد امان

 ضب عبتاو اًنعوم وا اًرخاف ءافخا + الكلاو .ةمرذقك |

 رم ذغت * ض حبب ةضعب طلخو .ةقّرف ٌيدلاريذغو. ا

 *مر راذغل اك ءاملا نم ريثكلا رماذغلا د حاص سل اجا يف

 ٠ حايصلاو مالكلا طالنخإو بصل |و ردصم ةَومذْعْلا

 ْ يارلا لاق .ريمانغ جرجنلاو
 مةثود لاح اذا قح همم



 7 مانلارجثلا نمو م ءانلا | + فدع ف ملا 0 0 ةيحنلا فذغلا ||

 قه ةردع برع يا اودغو دغيلجرلا اليك ليل | فادجلا فدغملا * دسالا ءانلا ديَدخُي ففدغلا

 هلصا اذه. ركب ةيتضو اضنااو غدا نع يع داي نعال و 5 لجرلا لفدغ

 يا يف قالطنالاو بادذلا هي ليعت-ا ىحرثكمن أ رسكب لفّدِغلا * بتذلارعشرينكيا ُلِذاَدُع

 اهيرو.قلطنا يا يلا نارملا سو لاجرلا نمل كل او غبا 1

 ام ردا 8 فقر اجعل عفرقراص ىنعب لمعتسا ج يلاولا بوتلاو عساولا ش لاو قلما ميظعلا بابل
 ”ءادغ + رابتدلا لّوا لكا اذغ ىدعت اقدر يددغو لأس لجر ةلاق ا ينّرْغةنمو . لقادغ

 :ةحواب داعم ةافاعل هنارللا ]51 لنا خدك هدي ىنلاف ةدعوف ل ؟ب نا الجر
 ىنعب ادنغا هيلع ىدنغإو . راهلا لارا ذهن ىو ةءالمو: ؟ةيطاؤ هنأ ةلفدغ ةمحرو٠ لفدغلا ا

 فودع طال كات برا ]رق نمو اك . كلذكةّلفَدغأ
 هادنغإو . بارغلا ةادنغا الو باكرلا لالةتسا لبق لفَدغلا يف ةغل غباسلا نْدَدعلا
 كفو انعردصت لص ف طخ وع واردملا ك2 . ىدعلاب تلتبا اًنَدَع قدعت ضرألا تقات

 6 * بارغلا هدا ادنغا ثودغ ةريدقل ارطظاإو ةقدغ يف ترزغ اَقَدَع 0 نيلاعملا

 اعلا. يداغلا تنم ةيذاغلا * دشالاو لعاف مسا اقادغا رطملا قدغا + ٌُهرطت رثك ١ كلذك |

 ا ز لاق :ةمئارلا اهياقيو :ةاَنَعلا ةرطم وا ًةودغ أشنت | .تررغنيعلا تق دغإر:ةرظقرتكاقاني سى
 لّمَح نب | يف ةنمو .ريثكلا ةالإو ردصم ىّدَعلا * عستا شيعلاو
 دلال ل ل ارا كا 2212 لو اًريثك يا اق َدَع ام مانيتسال نما ةروس

 ”رطضغ رانلا الا رهاقسالف .فطسو ليات. ارضا 355
 ىدغت يتلا ةعاجلا دوهيلا ةيداغو . تايداغو رداَوَغ جا ناسح لاق .“تو لاطرعشلا َندودغإو

 مث ورثا ىلع كلوي دعب تاي يذلا مربلا دعلا + مممأ اهدا هبؤرت اماذا  اتدودعم كيئارت كما

 دع ةلضإو بكرت ديلا لع قطا تح ويف )نوت ىلا برصي_ جست انا
 لادلا تاعجو ضوعالب مالنا تنِذَح نكل ِسْلَف لثم اويلع قّآعت بيضنلا ٌناَدغلا * ِهبر ةّدش نم داوسلا
 دييل لوةكولصا لعوب هيج اهيرو.بارعا فرح| لطخالا لاق. .عوبرب نم يح ةنادغ * بايثلا

 اباهإو ران لا ةيّلزم اند ةناتغ ركذإو
 عقالب اوُدَعَو اه 5 وب أم وصلا اطوح بت ى 1

 رخآلا لوقو | ةير لوق يف بابشلا 000 عانلا ثباشلا ٌئاَمغلاْ|
 اد 0 اهاواعتال 1 ةّمْسَتلا نّدعلا «ةضغوب داري هلبالا بابشلا ٌريئادغ دعبأ

 اودع ءاخا موبلا عمّن خللا ل اق .ةرتفلاو هاخرتسالإو ساعنلإو مونلإو نيللإو ٠
 ا تك اهدالوا عضت لو

 هيكل امر ءاتعلا الخ ووو دل امطأ 0 ىلع ةعن ةيصن لو

 ٌُردا كل ليق اذاو . ةيدغأ جرهظلا ماعطل نودلو 1 يف ةظيلغ ةمحلو ةةدغلا ةّدغلا * نيللاو ةيعتلا ةتدغلا| |
 دادغ يب ام لفن الو شعتالو رذغت نم يام تلق ديف اهنتلا تي ٌينَدْوَدَعلا * مزامللا

  5أه١



 ةيئادوا بضغلا

 ٌدض اَنأَ َرَدْعو اردَع ردغبو ردغي هب ردغو ردع

 اند نطق زدعلا ل 25 1 0 ضنقن يأ هافو

 ١ ةنم را دملا فن قعمو 2 هكر رثو ءى وشل اب لالخالا

 اهمردق .ريدغلا م برش ادع رد لجرلا ردغو

 ةقانلاو ٠ ٠ لظا كتللاو# ابل ب مرش اًردغ لجرلا

 لو عئرملا يف تعبش خا ةاعراوق لال

 ردغلا اب, رك ض -

 زجارلا لاق. ُهاَقبو ةكرت اًرادغا ُهردغإو

 اردغا ىتح دّراط ام لف

 اروع ابرخ رابغلا طسو
 6 لدا ار د2

 اًرادغو 0 ةرداغ *

 ملظا ليلا ردغإو |

 ىلع ءانيلاب راكع 3 ةر ا ك6 ا ارماو ٌرِداغ لجر لاقي |

 رداغلا رأ غلا -# يش ا ّ دب يار غأ 58 ةرادغلا

 | دضرذغل ١ ب * ررداغلا ريرثغلا # تار اذغ جؤدعلا اهب ا

 | لكو اكفنا ردصم 00 .٠ اق ل ك5

 هيف كننت ةادلا اكت ال ةر 002 جر

 لجرو ةراج ةماعلا لامو :.ةاخلا ارا

 وا هافولا |

 أو.4يف 9 أم

 افيو رداع ئاةردعااب لج لا مشيف عام لدملا
 ةملا ةَّرْدَعلا + ةلظلا هاَرْدَعلا #«ردغ لاا عيجما يف

 | ةليللا ةَرِدَعلاو .تاَرْدْغ َج ةرادغلا ةّردغلإو رد |

 عج ةّرَدغلاو .سانل ابر دغلا ريثكلا ةَردعلاو ةيلظألا
 ةقانو.ةرداغلاو رخاغلار ودعا هردلغأ كولا

 نم ةعطقلإو رهلا رْيِدَعلا * معلا نع ةفلخم يا ودع
 نم لعاقم ىنعب ليعق وه ليق: ليلا اهرداغي اللا

 للمأاه١

 ا 26 0 0 م :
 ردغو ردغ ىنعمب اضيا اناردغو | اردغر دغي هب ؛ س لخو

 ْ لعاف وردا وازع و ناكملا زك

 | *«ةرداغ ايريا ءادنلاب ثصنخي اًموهو أر 1 0 21

 لياخلا
 ا .ةرادغو سادغ إف لاذع 1 لاقي . ةرداغلاو |

 | ردغي ةريغص حالالا نم ةعطق نيدآوملا دنع ةراذعلاو

 فدغ

 لاف عج ليمفوه لاقيو ةردخا نم لحما ةردا
 لاق ه هيلا ةجاحلا ةّدِش ل.ع عطقنب ي ىلا ِه هلهأد , ردغب ةنالأ

 وكلا
 همس

 ذأ نولؤالا هايم

 | ٠ اريدغلا ريدغلا ول
 | ىرج غ قيمع ضومل ريدغلا لوعتسن ناحل
 مكااردعلاو» 0 0 يا 3

 يراَرْدْغ ج تابنلا رم ةعطفلا ةرّيِدملا * فيسلا ٠
 ْ "فلا كرت ةقانلاو ةديغرلاو

 || * لالدو رتخيتب ىثللل اباحتست ةماعلإو . يشل ةَّرَدنغلا

 ” ا إم *رظيف ّنظلا وسلا راديغلا

 ٌصنخي ام وهو .رداغ اي يا رَدْعَم نبأ ابو ٌرِدعَم ابو
 11 يا لوم هلل هكر مهرس

 00 اك اقدغا كن دعب ءاطعلا يف هل فدغ

 ليلا فدغإو. ةرثكلل دّدَش فدغ ىنعبب هاطعلا يف
 ددنإو .ةنلسرا اههجو ىلع اهعانق ةأرا|و هلو دس خرأ

 .رئادغ ج ةباَوذلا

 | ٌردغم اي »# بيصيق

 ينئاف عانقلا يود يف دقت نا

 ريانا قيرانلا نك لع

 كيدحا يفو .البسا دصلا ىلع ةكبشلا داّيصلا فدغإو

 | اهرداغي هلا نم ةعطفلإو ارك

 دوسالا ليوطلا رعشلا اًضيا فاّدغلإو . باَقَدغ جا

 ّْ نم ةببصي بنذلا نم ًاضاكترا دشأ نب للا تلقاؤاا

 | ' لا ماسلا نتاما فدغإوأ د روفصعلا|

 ' ١ ةلالفو. ةمظق بونلا فدتغإو .اهتماج ةآرالاب ٌرالفو |
 # حالملا فرداقلا هلارنكا نيش هن انها تالق 5

 | ىهل لااتيو ريك ٍتازغ فاتغلا + فادجلا فوداغلا
 شيرلا ريثكلا رسنلإو نيحانجما خخ ن وكي ظيفلا بارغ

 ةضيبو ميلظلا فص متكلا لااا دزوسالا حانجلاو

 هتفيطق نم اًناَدْغ انحو هوسكي

 يربرحلا لوقو .هبلا بوسنملاو فادغلا نولب ام ُعِفاَدْعلا
 * ةيلظم يا باهإلا 0 ةليل يف 50 دلاوتناقم نم



 . كيرق وا ةانيكلاو .شاعلا ةلفصو نثغألا ثنؤمهاراعلا|
 + ةطادخلا ةعاهإو ةيسكآلا نمةفوطرتكامو عيشلاو هنن

 | ةخيغلاك ثول ةرأغلاو .ةعسلإو بصاملإو هيلا ةّرثغلا |||
 ظ *« سانلا ةلفسةرثغلاَو رضخ ىلا ةريغو را اهطاخت

 | رثؤتعلا * ةلوملا نيعل اب يِرْدَعلا عرزلا نرم ٌيرثغلا

 بعالم تن قزوهو يعل ةنولا امرتغألا »ع كينالا

 م ةفوط راك ام اًنكنا زتخألاو ٠ 0 ج هارأغ نثنالاو

 | زكغإو . تمافظل ]و ىتغلا قي داي و دسالاو ةينكالا |

 | ثمرأ و رغمعلاو ماهل وكنب 4 وش اهي ومعماو ميلا رسكب ١

 ةاثل لاس اهترو لكَ 0 اكوا> وهو غيصلا لشم ١

 .ريتاغم ج ةبيرك خير هلو سبذلا لفم :ىدثلا ىلع
 ارقي :جا يا لجرلا َراغمت نولوقبف ًالعف ةنم نودجبو |

 ووو

 ةَيرئاخم نضراو .هلإاع اًروثكم يايلع أيراخم 216ادجوو ||

 'الفو . حالس الب انينخآل انق |ولتانن موقلا ثغنغ ا | تابنل اب دق ا َ
 دسالا ثغاَسضلا * إف ماقا ناكملاب| |

 ا*يةديج لاما نم ةعفد لل عدن من لمغ ||
 لاقي. اهو وا ةقْرٌولا ةيشغلا * لكأت تأ 232

 ردكف أ ةئغلاو. امون وأ قويا ةيتغونو ق

 لاتنلا املا تا فذ ماغط ةميدعلا «ب ثلا ١

 اذ رعشلا محلا زل بارطضالاو

 طاخلا مولا
 رطاحو .لعاف منا يملا + ةهسفا هل ام رم

 | يدرلا بوذلإو لوعنم ممارمشعلاو .اهضهمو قوفحنا| |
 ْ زجاراا لاق .ندضا شا ||

 اريفغم اًبهرم توبدكاتمع ١

 ارب ةنكح ةاشا ولو
 م نأ بهز ردو نيدلاةلع 44 عيار ل ٠

 لجني لو قنديل ماعظلا اًضيا روشغملاو .و
 رر ع 2

 | يف راك ( يواو ) اونو !ىنخ وثغي يدإولا انغ

 - ع
5 2 

 0 هداوس هاي اعمل

 | بهذأو و ضعل لل هةضحل 0 منرملل ليسلاو .ةاثغلا

 كلاهاو ديرلاو نشَمَفلا هاقغلاو ةاقغلا'»* .ةتوالخ ساير

 رحم ل اق.لودلا دبز طل اخلا ريشا قرو نع لالا

 ةيضنا |

 اهل ٌرشاوت داب عيدا.

 هاد بورحلا يف لاجرلا ضو
 (يك) انغ ينعي عئرملا ىيسلاو ةيسدإولا ىَغ

 سانلإو لاملاو .ةظاخ مالكلا قَعو .يراؤلا انخ ىنعب

 با ما و. موف برضو , ءاظخ | ن ٠

 م ىلا ثبص اخ نم ايف داكت ىقح تبراطضإو

 هاشغي 1 ينحو .تويغ .باوحلاب "امس !|و . ةدغملا
 * اهيف رثك قع تابدل اب ضرالا تيخَو .ةطاخ يع

 دسالا ىتغَألا + مافخ عب كانخا عترملا ليلا ىنغا

 هل وهلا نوكسي ة ةانج بدلا نإ عود ةرغلا زغ

 رج 2 دحاولا ! ندرالا اونو

 ىضو جملا تح جوحشلا بواتم موبع ا - ريغ

 ةةانعلب

 3 غفر 0 دعا

 ريثكلا ظيلغلا هلا ديدشتب بدغلا ب تءادذ
 ج ناسنالا رمزامل يف ةظيلغ ةينحل ة :ثغلا * لضعلا

 ها

 بدغ

 ع لوذخلا لعد دعو مل اء باب .نهادعي رهبلا ان

 لاقيال وا دودتمو انو ةةغاذراصو دل ةباضا |

 ريعبلا ع .ةبيصن ذا اًديدغت ”رالفدلغ*د دودغم

 ةغينمب دعو ادادغا ريعبلا غو ؛ةدغ ذراع لوهجلا ىلغ
 مابا تدع موقلا ّدغإو . دعم بف ةدغاذ زاص لوهجلا
 اعةّرغلا وذ داقلا # هيلع بضغ تالف ىلع ُنالفو

 ١ لبالا نوعاط دّدتلا # لبا قر وسل ةاوع واوا ١ 2 دو الغ

 كاظطادلاة ل ةدتع لك ةددغلاو ةّدغلا + دادِغ جا

 دلجلا نيب ءاد نع ثدحت ةبلص ملل ةعطق لكو "مش اه
 ةدغلاو . دَدغ:ج لبالا نوعاطو كيرمتلاب كر رم
 لاملا نم ةعطغلإو مانسلاو مشلا نيب امو ةملسلا ضي

 ىذ دا * ةايصنالا دادغلاو اقرا دئانغلاو. ادعي

 ريغ 5 ”داَدغي ةأزمإو لجرو ٠نابضغلإو رم اكةرغلا

 /لااه١



 هيف نبغت لا لها نال ع ايثلا ا . نياغَتلا موب كلذ

 طبالا تيمكإو 3 ىف .ىبخلا هياتم و واثلل لما
 قولا نيخ نم وأ :”ءاربخ اذا ”ىثلا نبغ نم غفرلاو ٌْ

 نيام ج ةطاخ مث هانث اذا
 (ٌٍيداع) ةوابَغو اع ىتغي ءيثلا نعو يلا يع

 يَعَو ةفرعب ل اذا ك كللذ ؟ينا كأ| 4 ءليَعو هل. نطفي ل

 0 ةنم يغو .ةاهج ربخلا نع

 وعلا <: ضرالا ترم افلا هاَبغلا + ٌلفاغت ايباغت

 :هايبغاج لهاجلاو ةيطنلا ليلفلا يلا #ةلفغلا ممل

 ةلفغلا ٌيغاو

 . ةيبغلا تازنا:( ياي اب ) ابغا ةمبللا تبغا - ينغ

 اهيانب

 ةراعألا ةيبعلا * ئرابغ نم عطس م بارآلا ند ةابغلا|

 اخت ىلطلا .٠ 31000 'ءابغو : ةيبخم يف |

 عل“ ام بازنلا نمو طاتلاو هاما نم رونكلا ٌتمضاإو

 ةيبغ لع ءاجو شل ف يزل اكانبتعلا ف ديزروتا ّلاَقَو

 ا هايغ ةوجنو ءولت يا ىب أ نضع * تايبغ ةرجهش |

«2 
 ةقعام

 | كفا |. دلك ءال ابو اة ةنغب هاف ةنغ

 ءازالا 2 ا ريغ نم 0 كعل ادرج ترهل تضوأأ |

 ص 0 ول 0 0 ىا اطوش ةبادلاو :4 :ةفيخو ةمغ اًنالف تغو :هيف .نعأأ

 ادهش ضأن يح ١ يتلا نشل د ياهبغتا نيطوشأ|

 فزطتتك كت اًرتغت فرتغلو ةفراغ َفرنخ 0

 هالك ف ةرطغتوأ|

 |. ليغ م .رجشلا وبف رثكالتَع لعب ناكل َليَع
 ثفنلم يال لَ لحنوأ

 ذاع قح امرا اًمانغا ةرايزلا ّمتغا 0

 الب ةنخاب اكلت زمما ةدش ملا م ١ لجرلا+

 هاك

 ذا 5 بر 2 ”موقو 5 لجر | ءئنلا نع يتاخت * يبد

 ثأاةفتللا قوذ فو ةدي دغلا ةمقدلا وأ ةدكلا ريكا

 أ

 ضعبب ةعئانغ لاازا ينعي ًاليلق ًاليلق نع مث لزه يا .لبَو نهيب تايعو رجازلا لاق. ناي جرام ىلإ
 ا ىن»؟اًنانغا حرجلإو ثي دخإو ملاو ةاغلا تغاو .نمسلا ٠١ لوألا يرجلا دعب ني مسنلا ئرجلا !اهبجبن «هيش ع

 دزلاو ديما | .ةنكب مالكلاب اًنالفو ف لع بوث وا هدي عضو لاؤعلا|
| | 

 1 ا 00 394 56

 خا بوذلا كارو ةنم لاس ثسرلا راغا

 ا ربتز توغلا ُرثَعَو هرثغا دحاولا س الايد اكسو غلا | ءنمخ

 لقعس ريغ رت محو لو ردالب نفح .اهتوح
 كيبشا لا تابغل عفترم زيغ يا ٍلفمدم ريغ ةلوق

 || مقل 0 > ضايح * ىطاملا يف ةمجعلا ةرتغلا * ويلا

 3 يلا ين نبلاعوا اًديغ جف ال نم ئيدغلا # ثوملا

 لاغبمبع 3 ال | نم متغألا* هبل .توصال ني

 ةابابلا ةأ ملا ( 5 ا ) ةياغلا - غ

 ) رياعو بّرض باب نم )ثمتتو ثخن ةانغلا تّدخ

 الوز ناك يلا او.ةئَح يف .تازهو , تيت رونا
 يطا حبحب ب حلا |

 ندا واع شعب امنآلف لوةن تزعلاو . ةقبفغ ل اينو كندأ

 ولع ثمعبال الف نولوغبو :ةلأسالا اًمخا عدي ام يا
 ريل يب ةءدر لا ءيث يف لوقياليا .يث

 ثّدَح مث يرعب كنغل اقب .ًالياف اليلق سيل اًيغت

 لجرا م١ ةنغإو .هيف ريخ الءامب ملكت والك يف ثغإو د :كثع

 أم تبا ناعغا ليخلا تغار ."اتغةارتغا محلل |١ نم ةودشموه لبق لاجل يلا + !هعببغ يا سدنغلا

 اناهغعا جرجا ةضعساو :ًاليلق ابهش ممل انا عيبزلا | يي

 ينك تنكو رعانشلا لاق ..ءاوادو:ةنم تول

 مالكلا ف نيمسلاو ثمعِلاو .لوزجلاٌثعلا *اهغجسي شا
 ىأ ينل لام سفح واذو ؛ ثشألا ل

 ثيتغلا * شيعلا نم'ةغلبلا ةقغلا 2 هخ نحب لدجا

 || هي كذام ارح شخ تاننلاب ضرالا 500

 ارازبد

 | عيضلل 06 ةفزعم .ماطتكرات# هربئز يا ةرَتعرفك ٠



 يذلإو ديماملا طياغلا * ةررسمو لاح نردح ىلع رسل لح |
 و ام نيع ع  ناف 2 نع 8 النا ىلع ةعلئما

 ثيدعحلا ةنمو:زدصمطبغلا * طم جدك اوهف ه:علو

 اًضياةطبعلاو:انلاح لغاطببن نا ننكر
 |جعررلا سم ةميورصللا ةدوصخلا لا
 نسح ةطينلا «نطلا ةيئاذ الط

 .اهبحاص نع لّوتت ال نا ىلع رتعن غو ةيسل و لاحت
 ةنراطفلل ةدايسل اكةكراطبلل هَطْرغلا لعتست ىراصنلإو
 500 ةدارما يس لوس ةامبملإو . ةنراوخلل ةرضتلاو
 طو لا * 85 ؛دشز رم م نيعيدالا ا

 طئيبقلا + َنْ ي | طفت ىتح اهنرطا كوريا يلرأ

 هنت لحر وا تالا نأ لثموه يذلا بكرملا

 . طبغ ج جدوملا وباع شي لدرلإو ٌةدحإو ”ثآنحإو
 ينةنلا تلصلا ىلا لوقو

 ”طبع اهناكل دع نع نوفرب
 داع ير ل عيركا |

 لا هبشو لاحرلا بشخ هب ينعي

 ىأ أضيا اهني | ةلو عضوم قالو . عشأجت ينبو ١

 2 ظل( نحسب ةماعلا ضعبو تح ا

 دعب ا هاا هبف عيدي رملا ىرج يف قيمعأ|

 ء| طبغا يأ طم ٌضرا * يرجلا نرءرهل ١ عاطقنا

 |. رباكل ةلَهَهَ+ت ىراصنلاو٠ لوعفم مسا طوبغملاو .اهتابن

 ممريغل مورا قل ةلزنمب نيقوت ا نييحورلا مئاسور

 نم كنا تحت يلدنملا م او مص مسا بغبغلا |

 ىميرخلا اًضيا 1 بغابغ ج كيدلاو قبلا

 بّشيَعلاَف نم ىلا تاضقارلإورعافلالاقت:ليع

 نسنخالا لاق .قوبغلا هاتس [ةب2 ةقيغي هَ

 اهلثم نصي ابالحا َنَبْعيف

 | طبغت ةلئام وا ةطبغلا كل اسن يا اًطبمال اطبع هللا |

 انما و

 ش6 ءاه ةيسرافلا يس

 0-05 ةمي الا نما للاكل طيبغلاو
 | ينبل ٌيضرإو اهافرط عفتري ةيوتسملا ةعسإولاو ا ةئئملعملا
 عر ينب نوب ”موي هلو ”عضوم وقال ملكا كر . عوبرب

 نيغ

 ترا لاح نق 3 يبل نم ّن |

 ا نب 2- لاق .انوملا

 ةمادم َنقبلغا اهايانث تاك

 قرف ف يذ كلر يا 0 ظ

 ارمأو ناقبغ لجر' لاقي قويغلا براشلا ٌناقبغلا

 مانس ىلع ةدرتعملا ةيشخلا يف دو لهيح ل # قب |

 برش نالف ما قبغل

 ىو # يمس ولا اجو | ١ كنك اذا سونا

 برش لاقب : حوبصلا فالخ وهو يشعل بردي اما
 قولا

 ١ ةطاخ مث ةءانق اخ يع بوثلا نبغ

 انالف نبغو ٠ اهلع اوهدعي مل ةقانلا ربخ ا

 كزباخ وهفاةيظو ةغدمت انبحو انيع ةارتشلاو عيلا ف
 .ارشلاو عبلا يف نيكستلاب نرغلا انا عودخلاو |

 رشلا يف ةصنن انالف نيغو. يأرلا يف كيرحتلاب نقلا

 ةبيغ ماعطلا نبغو .نوبغم كاذو نباغ وهف هريخ وا |

 قم أ قيضيلاةط

 مل انْيَع ةوديغي ةقانلا ربخ |ونيغو .ةنبتك ةدشلل ُءَأَبْحو
 اانيغو انب نيغي هيثلا يفو ثلا تررغو .اهملع اوهلعي

 تلق انّيَعو ةَناََع ةيار نبغو .هيف طلغوا ةلفغا وأ ةيسن

 ابارعإو . نوبغمو تيبغ وهف تفعضو هُراكذو ةتنطف
 نياغت د نيلا كاب ٌّق تع 5 ةفس بارعاك

 ف :امخا ّئثلا ءتربتعإو: اًضعب مضعب نبغ موقلا |

 ةنايغلا * لمعلا نعرتانلاو لعاف 9 نيراغلا * نينملا| ض
 0 اردصم نَلإو ب + ١ يأ ١ تعش

 ار يقو٠ ويلا هب موي 0 7 ْ

 شحانلا نبغلاو ٠ 00 هب موقي اموه ريسيلا نيغلا |

 ىه ليقو كيوتل موفت تحن لخديال مدع

 1 ةتيبغلا + ةةنايغ 11 نم نيبغلا هيف سانلا ن ؛اغمبال ام

 5 + متشلا نم ةميتشل اكنيغلا نم مسا ةعب دخلا

 نباغتلا ةروس يفو .نارقلا روس نم ةروسوَنباغتر دصم |

 هأو ١



 طيغ ع

 ظ |مارمت هركساف فياطلاب برش يف :يصق عم عمجاف | ةلنو اعم نجت إو رزغت ام دعب رزغت ةقانرابغلاوأ
 ا هينبال اعفدو ه هيلع دهشأو رمح قزب ةنم جتافملا ىوتشا نوللهي ياهللاركذب نوربغي 5 رابغلا اهولعي

 ا نم مدنا ن اشنغ وبا قافاف كا ريطورانلا دبع نوب غرب مهنال | ب اومس اهريغو ةءارقل اب توصل نو ددربو

 ةراسخو مدنلاو محا يف ل اشمالا هب تيرضف سلا رولا روبْغكإو .ةيقابلا يا ةرياغلا يف ساملا
 لاقبما هللا 0 * شّبَعلا ةّيغلا * ةقفصلا | امهعسإو يا تينا ةَنُرإَغ ةأرما - قربغ

 نس َح ةاشيغ ةلياو شبيغا لآل مداوكا ةديدش

 هوضلا نم راهتلإو ليللا نيب امريشابغلا رشبغ 2 (ليللا سسبغا + ملظا اًسْبَع سبغي ليلا سيغ
 هآذعلاو بورغلا نيب امو ها ]و رحت ١ نيب ام يا | * ما اًساسيبغا تسابغإو ( ىسبغا يدنفا محاع 4
 ةصباغ نإ ابصمر 1 قصيت ةديع تصبغ | ةسيغلا * دامر ردك هيف ٌضايب وأ ةفظلا سيعل

 ظ صيغلا * ةصفافك ةّرغ ىلع هذخإو كك موقو . مخرت ريغصت سغالارغصم سييغلا 28

 307 ضيم يل صبح هتيع يف لاقي .ضمعلاورادطم | نارعالا تبا لاق اذبا' يآ! قيغ ايعام كيال
 صممرلإ نم لاس اما لج نال" ةلكاأ اك اير دارام

 هبأ رظنيل ةتيلا سِج اطبغ ةطبغي شيكلا طبغ 0١ ا لاو
 عسر تل

 000 ]5 يد نم ةلارها تفودزل ةرهلظوال ماطلع 1 نبع اغا ماخطلا ٍي

 ينيرقيل قّالغ نبا يتإو يفا (لاقو  نانرلا نم ثفرط سييغ ابغ امو دوج مهف يأ
 ٍبْمَّذلا يف قرطلا وجرب بلكلا طباغك ابحر فتح اعف نظل ين ذل( هلضا موضع

 ةطبغو اطْبَح ةطبغي ةلدبغو ةطرغي لاق امبانألف طبغو | فيعضتلا يفرح دحا رم لبأف بح ةلصا ابو
 1 ةنع اهاوز ديرب نا ريغ نم لاح لثم قو ةدلح مادام كبت ال كلر ا# عتتا اطل مق كتم كندي
 |قو .ط د م كاذو طباغ وبذل ةدنع مظعو ةنم ةبجعا لاقي.٠ ةسيقلا ةنولام سبعا + [غ غلا يلب بنا

 ٠ نورخآلاو نواوالا ه هيف ينطبغي اماقم موقأ ثيدخحلا | ىه ليختا نم سيغ سيع 8 دْرَولاَو 9 هد 0

 *«دحاوهف ةلإوز كييق نك: دس سياو زئاج اذهو | ننوكلاا جاعالا ةوع ات يذلا

 يفو هيلع طبخي ام ةلعف لعجو طبقا ىلع ةلمح ةطبغ ملظا وا ةنم هّيقب تيقب اَيَح شبغي ليللا شيغ
 | طبعي لمت نولي هو اج معلص ةنآ ثيدخلا ل و ليق. اهرحا ف طالت اهطل اخذي ةدظ

 | الو لكلا ١ ىلع ماع 10 1 ت2 باول ل1 نشبغا *:نشبعب رجل ل 5

 فيت اب مطبعي يود نأو .هاع طبعي ام مدنعلعنلا شياغلا # ةلطاب ىوعد ُهَيق داو ١ ةلظاأ الف + نلف

 اابسلا تطبغإو. ةولصلا ىلا ميس مطبغ دق نوكيف ( شياغلاو سوماقلا يفو ) مثاغلإو عداختإو ٌّنشاغلا
 اك ىادتو كنتكو ضرالا ىل 1 تابنلاو .اهرطم ماد أى ىللدللا د يدك ماع ا

 مادا بالا ىلع لحرلا رالف طبغإو .ةلحإو ةّبح نما ةمرلا وذ لاق . شابغا ج ورخآ ةبلظ
 زجارلا لاق .اهنع ةطخحب لو ابيلع ةقراط ناك مات ليل نش ةابغا

 درا لا القا كما 14 افا رج 3ك مغلا اي

 هبالصا لع سيما انطابغا َناَشيَعوبإو .لجر مسا ٌناَشبْع + رلظم يا 0 د2 ليلو

 ع لجلا طبغإو .تماد نالف ىلع لأ تطبغإو ف ةيعكلا لا ةنانس ىلإ ناك
 > اشو

 اكن



 ِرِبْع

 دل اذ اهيناعم يق ةلمجلا ل اب ةيبملاو نمل تك |

 كعب الأ اق وهو ةئيغلا اول اع

 ةعروملا ةيغل ار ةعرج هع 4 ةييخي ها بك

 1 رو رع

 || ىفمو بهذو يفبو ثكما ارويغ ربغي لجرأ ا

 | ليمدنا اربع ربغي جرجا ريغو' ربغا ن ناكةيشلاو..ل ٌدِض

 | قئيملا ٍِس دما درء وهف كللذ دعب ضقند 1 م دا سف ىلع

 .رابغلاب ةنطل ّيثلاو .رابغلا راثا لجرلا ربغ * ربغلا

 للفلل لقانا اص ُيثلإو .رابغلا راثا لجرا| ربغإو

 بلنحل ةقانلا ريو 00 5 نالفو 2

 .ةدافسا اكلوةلرل

 | لاقف 5 ليقك رباع كنب 000 |

 اعلا كغاو. و 418 ُهلدِلَو دف الو اهتم ربغتا ىلعل |

 يضاملإو يفابلا رياغلا * رابغ دنشا مويلاو .ربغا راصإ

 ةانيغاف فارعالا ةروس يقو»٠ :دووباظو رب جدد
 | اونب نيذلا نم يا .تيرباغلا نم تناك ةتارما الا ةلقإو

 | رياغلاو: روكذلا بياغتا ريكذتلاو . اوكاهف مرايد يف

 ةتمتب ءيشلا راو . ليتتسمل فدارم نيبنيرصبلا دنعأا

 ءاياقب ضيحلا رو . هربخام لبيللا ريغو .تاربغ جا |
 ل ذملا ريبك وبا لاقأ||

 مثغب مالظلا ىلع تيرس دفلو
 لّثثم ريغ نايتنلا نم ٍدلج

 ةضيح ريغ لكن م ايمو
 لوغم ءادو ٍةعضرم داسفو 0

 0 ء لدن تانالعل ساو ةنم قد اموا بارتلا ر ابعلا

 * فافل اب راّبُتلا فت وا تابن.رابغلا + دانعالا|||

 مد ةيقب ىلع بلغو ةتيقب ءيثلا نم روغلإو . كقحا ريغ ا

 آ

 نعل ادع نيكو

 كيرامرجلا لاق .بارتلاو كلوق ىلا عجترب مث كدئاع
 ا رذنملا جك

 ا 1 رهدلا ةيهاد

 | ردصم رجعو .رابغا ج عرشلا يف نبللا ةّيقيو ضيحلا

 | يذلاو ا اهلخل ىدتيمال ينل ١ ةجيظملا بقا ةيئهادؤ دبع

 ربع

 نيكل ةهح نال يف ءاد اضيا مف .رذنماي دبر

 ناس هاي .ليدعيلا لقلب نيينيرصتلا دعو |

 وَ خرجو . جئطلاب ةلصنم ةريك هنو كسلا
 ضرالاو ربغالا ثنّوم هاربا * ضفتني لازب ال ي

 لويس دج تبنلاو رجتل | ةريثك ضرإو ,لجا ىتاو |

 ىل ةنرجت ةيرييغلاو ةترك ةاربغلا وا هاريبغلاك تابنو
 ةنسلاو. ةسرادلا'وا ةديدجلا ةاربغل لا ةأطولاو. نئكفللاب|

 نوعينجلا ةابرغلا راةرتإلا ءاربغونبو .ةبدجا هاريغلا |

 عع 7 ءاربخ ين! 7

 رددىلا فارطلا كانه لهاالو

 هجو مهثارننسال ةاربخ ينب جيواحملا هآرقنلا يس ليث

 منال وا ! ملاح هوس | لِطَو الو ما روت .3ىرد ضرالا

 نع <. اذ يلا اربغلا ىو نكسمالو مل نكسالا
 نضنرالا لدا نم وه 5 ةريذع ويتيولا لجل |

 تع يارظلا هاربخ لكك

 + ْنيِراََع ج داو رعق يف ناحب ار ارا ااا

 :و.. هاريغلا يب نمو

| 
 .رجشلا ةرثك' ضضراورامغلا يلا .ةنولورابغلا ةرْيغنا ٠|

 ا
 دا يا. 1 انيلعت 2000 ةروس فو

 + رعاط رو ريغلا #ليغص ديما 00001

 ع 5 لص 7-0 6 دعا 3 هه هر

 5 5 قيدوملا 95 ةَرْذل هرم بارش يف 17 وةك دكا

 ا ا لا هي
 . بح ج هاربغ ىفن ماو ةَد ةربغلا ةنول ام.ريخألا * كبسلا |
 دياؤحما غانم ةيليزلا منمافم قلن يري لوقو
 بئذلا اًضياريغالاو ٠ دادتلا ثدارحلا كيسا .ربغلا
 امينا ردا ةناق/انياقلا ري كترغيال' لوقت .تهاذلاو

 تا 1< 2ك + :
 لاق . هانا ربغلاو .ريالا ريغصت ريع الأو .بهاذا

 رواسملا ْ

 ةدئعم هلامثأ تايقلا ىذوا

 91 نياف يبارتا تدنفو

 61؟ ١



 لل لا لا لب هلل للاب و معمم
 نش 1 ني ف

 ” نابل و

 كما

 ار ال نود لإ اب ةصاخ وص ةيئابرسلاو ةيناربعلا

 نع ”ةرابع لمحما باسح يف يثو لكلا نم ةصوصخم عقاوم يف

 لبا :قفاوعلا توص راغأعلا تاع
007 2 7 

 دصق ابغ ابغي هيلاوةل ابغ

 .اًموي كرتو اًموي ماتا ابغ ُبمغي مونلا نع بغ

2 

 ا كك حلا ا هيلع تبعو. .ايح درت ايغ نو ثيدحلا|

 تبرش اًيوبْعو ا بغل ةيشاملا تبغو .اموي تكرتو

 هليل تاب ىانةقتنا ابغا ملا <يغو موي تكظو امون
 لثملا ةنمو تاب اندنع ٌنالف بغو.ال ما دسفةلاوسأ

- 0 7 8 

 بوصنم كو ردنا دورأ ىأ بغي رعشلا ديور

 |ةحامت فب ع اه ازلا كل تراص ىلإ رومالا|
 3 جاغلا ىلحي ذخا بت دلو ل اًبيغتأ

 0 ١ قو. 0 ا 70

 عدد امو عدو أموي دع يا! اوعبرإو ضيرملا ةدايع يفأ

 .ذاظع انيغي ال ”نالف ةنمو٠ ةقيلانل اروبا دعو نيموي أ

 لوف ةندو ويد ل 0 نود اموب انيتايال يا |

 رجارلا|
 بع نم رش تاروحو ل رذنيض و> َقلَع

 ثعب ةلنغ تلمع اذا

 اكو ةتذخا هيلع تبغأو ىح وحلا ةعبغإو : قعاس لك يا ا

 0 ان دنع * 0 - ب ان 00 ١

 لش

 5 ف 55 وم هب اغلا » تيايلا اما لعاف

 ئتص

١ 
 | يف اط سيلو يلابملا فورح نهرشع عسانلا فرحا يش 0

000000060000609 ©0©©©© © 35 
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 وف

 أةنمو. رعوبمسا لك وا مايا دعب ارئاز هاج لجرلا بغوأ

 أ تبغو .ةلجتل | كرتو يألف بيضي .رمالا باوجىلع ظ

1700007 
 كاملا

2 
 كميل نك فل

 ع

6 
20 

2 

 0 تثدبرش اذا ثبإوخو 7 1 ا ع ل نالف يب ليا ل أتي

 غلا * دؤعلا نارج رِباَبَع وبا * اموب تكرتو
 | قد الب كالا برغل ةليهتتت ةماعلا و كم اكن دصم

 دصم ٍثيفلاو.ةلبملا تييعلاب تلا
 ْ 3 ف تركذ ٍبغلا ىحو٠هيثلا 0 مسأو

 دعب ىنعإ ٌبغلا لي نيدلوملا 0 : ءاحا

١ 

1 

١ 

٠ 

 5 م يا

 سراوفلا ديز لوقو

 هئانل بخ دعب ٌودعلا يناري

 ٠ ريغنا ل لابلا ميعن د

 |ىح 0 نم براضلا ٌبمغلإو . موري هئافل موي دعب يا

 1 7ر1 نم ضماغلإو دكا يف كلذ نوكيوربلا ف نوي

 | كنحلا تحت يلدنملا ملا بيغلا + بوبغو تابعا 3

 ٠ شيعلا نم ةغلبلا ةبغلا *بابغا ج رقبلاو كيدلا نم

 | ةبيرعلا +ثيدح ةلو ركشي ينبل ناك اقع خرف ةّبْعو
 [* دغلا نم ضخ مث ليلا نم هيلع بلحم ةودغلا نبلا
 |ةيغتاإو . ةديعب يا ُبابخا ةايدو .ّبغلا عمج بابخألا رب
 داش لبقث ال ٌيردزلا تيل ديو رول لا ةداهش اوي

 ا نمو ١ معلا يف بْذلا بيغ نم ةلعفت يور بغت

 | ةبقاملا يا ّبمغلا رظتنم ا قحملاو .دسف اذا + ا

 كل لات

 و اهوثعبت اهوذعبت ناف

 بيغتللل ٌبغلا ركذ ةعبف

 | لاقي . هّبغك ءيثلا ةبقاق ةبتلاوبَملاو دال كقلوا

 ةاشلا لاو . ا يا يو بغمو ٌحغ رهالا

 بع وذ يات ٌببغم روثو .اموب كرد م وي بكت

 اناغبغا تبغا +ةّنل اًيبَح ةقبغي نمسلاب طقالا ثّبغ
 طقا ةئيبغلا + تل ىلا نول ةئبغلا * فمع ناك

 اسس



 يع

 ةزغارمالا نالف ىلعو . ةزبعا بيبطلا ةادلاو .رثعتم

 ةيتسا ايغتسإو ايباعت اياعتو اسيتغترمالاب لكلا
 ماسلا+؛ هربا ةاياعتو رمالا هيلع اياعت لابو . يعونعم

 انايع لنوشنم اًرييال هايع ادوار
 ااذكو طق برضي لوا بارضلل يدتهيال

 * دئازاا فذح ىلع:ايعا ج لجرلا
 نوفل كو ىلا ماتش

 *:ايعا جدكيعلا لاجرلاو
 اثكأر دصميلإو ىلا

 ٍِح لجرو

 |ىذ يا

 هبلبو

 يبع

 لاو يلا وذ يبعلا *َيلاوذ ةرايعلا *دايعاج يور

 ايعا لافما نمو ٠ ليضنن مسا ايلا ةييعإو ةلايبعا ج

 ردصم ةآيعإلاو .ةابلا باب يف ريكو . لقاب نم
 يف ضرعي طرفم لالك ةآبطالا دنعو . ايعا
 وبا ايعإو .اًبعت يميو تالضعلاو لصافملا

 .ةروعا ميلا زقيسلاو دما ند نط
 هب تيياع ام ةيبحال اك ةيبعالاو

 يأ 5 لجرو مالكلا 0

 اياَعَم لباو لاك
 يأ ٍياعَمو

 ةييعم

 نيعلا باب م

 باب
 نيغلا

5 

 امأنأ



 نيعالاقس * ةتبقب هيلع لباقيل ندب ةنم زج راجتلا دنع|
 االول نيعلاريغصت ةّنيَيعلا+ دبدجو اةوام لاس نو
 جاجزلا نم هلال مدنع تانيّوعلا ةنمو. ةيَوع لوفل
 .توتنييعلا وذو .رصبلا ةّساح حالصاوا ةبوقتل ذ ذقت
 نيملاوذ انعاللادع كيديوتلا 3 لفن الو لمواد

 .نيع جاني .ع ىثنالاو ةعس يف هنيع داوس ظع يذلا يا

 ةيعمالا هلع تباغ دقو ش ->ولار قباروث ضبا نيعالاو

 ! هني دارساو» ثيعا روث ل اقيال اعالي: تطوخ الف
 ىلع ةانيع ةانسملا ةملكلل ل اقيو . اهتعسإو نيعلا ةنسخ
 نايعالا نيب ةوخالاو ٌنياع رز دصم  ةنياعملاو :هيبشنلا

 ماقد بأ نم ةوخالا يأ

 ىثغا نأب ةينإولحلا هتماقم نم ّيربرحلا لوقو . ماغلا
 يا ناعَب كننم ه لاقيو . ةناكم سا بدالا َناَعَم

 فورح بكرت نر لفه وهو كنيعإ ثارت ثيحي
 يعلو .نيعلاب ةباصالا ديدشلا نايعملاو. نيعلا
 يا رويعمو نيعم الامو .تيعل اب باضملا نوُيعلاو
 لاس هحا نيعتم داس ضرالا هو ىلع راج 0

 لوعفم مسا تلا موقلا دئار ناتو: ةيدك ا 6

 روثلاو .شحولا نويعكراغص عيبارت شو يف بوثو

 لاق.ضايبو داوس عل هيف نالوا هينيع ربكل هب يس
 سشيرح نب رباج

 0 راوصلا يوحي 55

 اربرب ام اذا ٌرِطَق طيخم
 يواستم عم لكش نيسدنملادنعو.لعاف مسا نيعملاو

 اياوزلا تاق ريغ هب ةطيحلا ةبيقتسملا ةعب رالا عالضالا

 . نيتيواستم نيتلباقنم نيتيواز لك نوكت نادبالو

 ال اننا كىفللاب هنيدلل |( دملا عوئا فرعا ينقلعلو
 نيعملاب هيبشلإو ..سوفل اب ةنبش يا م وقم بجاح
 ةبواستم هب ةطيحلا ةعبرالا ةعالضا نوكتال تس مدبع
 مءالضا نس نإيلباقتم لك نوكب لب غئاوق ايإوزلا الو

 ةنيبم يأ ةنيعمو ةنيعم ةينو .نييواستم ةايإوزو
 حايصلا ةهئاعلا#ةهاعلا ةتباصا اهيع ةيعب ل املا اع

١5٠ 

 ه ةغيش نخلا ةقزنلا أر 1. اوودضت مكى

 | جاحل ةلرنمو 00

 6 1١ ىلع هآنبل اب هيع هيعو واع واع * ةيلجمإو

 #هدو عاف تركذو ةفآلأ ةهاملا + سبنخل لبالل

 ةهاع تاذ يا ةهويعم ضرا

 درو بلط ن
 للضملا باّبيلا«فرملا ارينكلا ةاسكلإو خولا ليفنلإو

 + ةرهيرع تناك ار مبعت ترهيعتو ةرهيعةأر لا ترهجع
 # ديدبلا ليج إو ريهايع جلوفلار كد ناربمعلا

 لوغلإ .

 »* طاشنلا قيمحلا * لالضلا قابسلا + قع

 ثعاط ةقيبعلا
 جايصلإو عارصلا وا لاتفلا ةّكببملا - كبيع

 لابيءلاو لويمملاو ةلبيعلاو لهيعلا - لهمع

 -:فيعضلا تيا كك

 اد دوغ

 ركدلا ضيا لييَملاو . ةديدشلا ةبيجل إو ةعيرسلا ةقانلا |

 ةرمإو ةدب دشلا جيرلاو ان ٌرقعسبال لجرلإو لبالا نم
 ةآرملاو لبالا نم ىتنالاو زومعل ١ اضيا ةلبمعلاو ..ةليوطلا
 اقرت منال

 همضلاب ةماعلا * عرسا ةعمع لجرلا م
 ةقانلاو ديدشلا معلا * ةعيرسلا ةقانلا ةنليعلال
 ماني ديال نم ٌنامهبعلا «ركّذلا ليفلإو ةعيرسلا

 موينملا * ليوطلا غضلا هما * قيرطلا رهظ ىلع
 ميهاَيَعج سلمالا وارتحالا مدالاوه ل اقبو: قزجتلصا

 رو

 بع طا م نوهيعلا - نييع

 ةباكح امل نالجر اهو 57 قيفر ظاَوع

 فّرعيو زوكركب فرو مايالا هذهب صّخش“ ” ةروهشم
 اد دالا ءوسو ةعالخلا نم ولخت الو 2 اهبعال

 ماغدالاب ) ييعو مرما نعو ورماب لجرلا ع
 *ئأي ) كايعو ام ل ماغدالاو ٌكنلإو

 قطب لو هن رج وأ هد 01 كورا دعب 0

 .ةليجرم الأو :٠ يع و اعو هاياعو نا نايع وهف ةماكحا

 اباعو ةييعن لجرلا يع ور ٌرصح ع قطنملا كي َي يدعو

 |بنعت ةايعا يشاملا ايعإو .هل ىدنبي ال مالكب ىلا ةاياعم
 | نال .ةلكأو ةبعتا َريعبلا ٌريسلاو نجعلا نود هو ّلكو



 سولا نم قدنبلا اهيف عقب يتلا ةدلجنإو نيبال

 يبا يا نيعلا ىوق وه لاقي.رضبلا ا و ةعاهبإو

 اًنيع ةنعب لاقب ٠ ميش لك نم رضاحماو . ةيوق هرصبأ| |
 هام فرحو ةلبفلا ةقياحو نها اًرضاد يا نيعب

 لوؤؤيف هيف غل اببالو ةننابا منت د ميد ووو
 داجلا ىلع ةقي قر دعاودو ءيثلا اينيو هاركعنسالا ىلا

 قرولا فالخ بورضملا يعاب رانيدلاو نابديدلاو

 !(نيدل ايوا. نيعلاب كيزغما لاقي رضانلا لكلا

 وراغب بللي ملف اهجوز لق ةأرما تلاقأ
 ينوربخ ةيم نبا ناريجا

 رامْض و ا ةبم نبال نيعا

 هنيعب وهوهو اتيعوهوه لاقي .ةسفنو ءيثلا ثاذو
 قركت انبي يضرد نيع يأ هنيعب يرد الأ ذخآالو 0

 تبع دعب ارا باطتال ىلاثما نمو. . تاطكقابا ن

 .دنيع ثوف دعب هرثأ عبن مث هأرب 0 0و كرب نر

 ديسلاو ابرلا اًضيا نيعلاو . نيع دعب اربخ راص لاتيوإ

 ةلبق ةيحان وا ةلبقلا ةيحان نم بام" إو موفلا فيرشوأ
 لبق نم ةباحتلا تشن لاقي .اهنيو نع وا قارعلا|
 هي لاقو . للا لباقي ام ىلع نيعلا قاطتو :نيعلا|
 هينثلا ةقياح ( نيعلاب ياب) اهب: از: دقو تيكا
 انه نمو نايعلا ماقم موقي ام وا نايعلاب ةكردملا|
 . ىلاعت يرابلا سفن .نرع ةرابع ةعيرشلا يف درت مل|
 ,نيع ٌقيدص وهو . اهعاعش وا سمغل ا أضيا نيعلإو
 2 لاملا نم ديتعلاو رئاطو . هارت تدان يأ

 علقي ال مايا رطمو ةاننلا هام ٌبمصمو لاملو موقلا ريبكو

 جايا لوق ةنمو ٠ لجرلا رظنمو ةيكرلا هام رجتمو
 كرظنمو كدهاش ينعي كدما نم ربك كلديملا نسل

 نانيملا يف لاقي. ناندملا يف ليلا .كثس نم بكا |
 ةماعلا دنع نازيملا نيع ةنمو .ايوجسم نكي لل اذا ني

 ريناند.ةعبس نم قناد فصنو ةيحانلاو هلم موفي ظ

 تراترقنب يا :نانيع بكر لكلوي ةكرلا رهو رظنلت |

 ظنحلاو ماركلا يف يا . ينيع ىلع تنإو .اهتابن علط يا ان

 نيع

 عوبنيو ( ل ل عييف تّلعلا عجار ) ةدحإو .ماو دحاو
 تينمعب وا نيعب دالبلا ٍترَظَتو .نويعو نيعا جامل

 دبع وهو . هيلع رظان يا نالف ىلع نيع ٌنالفو . اعيج
 لعفو.الف تبغ اذاف هارت تمد ام كلل دبع اكيا نيع
 نينيع دجعتو نيع ديعو نيانيعو نيع ىلع كلذ

 ىه اهو. ٍنينيو ردي هدمعت يا١. نبع ىلع اًندَعو
 ةتينلو . ةنع نيع يثموه اذكو .ُبميرق يا .نيع ضرع
 يل ني لاا نينو . كريو اع ةمار راذا 7
 نيعلا دويسإو :اهعنا يا انيع كب هل هللا معنو :هيثلّوا
 اعل نانو

 ._ دوسا مكتع للااز اذا
 مآل ماقا ام متو اًمارك

 نيعلا مساو٠ ا دعب يأ نبع دعب ابطال

 نييفرصلا دنع ةلكلا ناو“ .ىنعملا مسا فالخ ةاحغلاا دنع |
 هيل لعل ل نا ال1 نازبللا ىبيرددملل ىلباكاج

 دوسا بدعرفبلا نويعو .رصن نم داصلإو برض نم

 نويعلا عمج نيعلاو .دوساصاَجإو ماشل ابن وكي عرس

 دلبلا لهإو ردصم نّيَملإو .شحولار قبو نيعألا عمجو
 . قرت ةكيهتملا ةبرفلاو نيعألا تنم ةانيعلا * ةعاجإو
 اهلخ ديا ةذفانها ةانيعةيفاقو . ةارضخياانيعضرإو

 داموا لت لاما ناقل نافاس *«ذافنلا

 ٍذيبع بوثو .اههنيع لوح ام ةجعنلا نمو برحا
 الجر لجلال كم ةنيعلا عيبو» اه محلا ا

 يف اًممطب ضارقالا غي نخرقملا بغري الف ةنضرفتسيي
 اذه كيعيبا لوفيف ةضرنلاب لانيال بسذلا لضنلا
 ديفنطيق رشح ة عملو لجأ ىلا اًههرد راةع وأ ةيوتلا
 ضرعا ضرفملا ن القت ىو, لجأ ةلباقن نيشرد

 هاروت يري يدرب نر
 تول ىذانفا نيلبا هيلع مأق ليق ا ات

 ج نيعل اب ةباصالا ديدغلا ندع #2 لق دق ادم

 فا نم ةوخالل لالا دحاوو٠ قاسلا دنع ل
 .٠ هر رز «< 0339

 ءىشلا ةينيعو . نيعلا ىلا ةبسن ةينيعلا * ثيعو نيع



 مانك ًالييمت ةلايع ليع* رخو تف الج يال .عو

 ءرلا ليعإو» ميه ولاا ايع مربص موقلا لبعو مهأسو

 وأو 4سم ينلتعتو» ليعم ءو هل اتي

 ةلايعلا * ل و ع يف ركذ لاّيملا * ُهلّيَع لجرلا
 ليلا + ةنلع نوذربلا ةلاعو٠ لوعي لاع ردصم

 ندمسيلو اهرب ال نم ىلع كنالكو كثيدح كضرع
 1 نها لع ذره هديازمأ نأ لقيم مل ةناك هناش م

 اًدهج للعلا نم نإو ارب نايبلا نم نا ثيدحا ةنموأ
 | جايملا مارك ذل ندليعلا *ٌاليَع لوفلا نم نا

 لاطيا ك ايا يتليع لاطو . رم اك مسإو ردصم ةليعلا
 تايربما كفل ةيلينلا ةعماقتما نم يري هرحلا لوقو .كيلع ام

 لايعلا *رفف بحاص يا..ةليل تيب كلما ال ةليع اخاأ |
 لعل * هلام ةرتخمتم يا ةل اع ةآرمإو٠ ةغل بلل لعق
 انا الر 4 وقل ةايمااجنم ل و عيفركذ
 كل ا اك لكاس هال دل اورتن |. ينال

 لالا رينكلا ليلا
 ( معو بّرض باب نم) ) ماعيو ميعي لجرلا ماع

 ةماعا * ىوَع شو ناوي وهن ةبيعذبأ ناك ةئيع داع

 ٠ نيل الب: يتب ياءوه ماعاف . تبلالب ةكرت ةماعا هللا

 اماينعا لجرلا مانعإو . مهبل 3 مولا ماعإو, دم وإل
 رايعلا نرسل اقي.راهنلا ماعلا. # ةميعلا ذخإو رائخا

 ىيع ىثالإو ةميعلا وذ ٌناَمْنعْلا * راهللا يا ةلك
 0 . ةنأرما باول يهني داب نراكأل نامع لخرد |

 تييكسلا نبا: لاق :شطعلاو نيللا ةوهش ةميعلا
 اذاف نبللا نالف ىهشا دق ليق نيللا لجرلا: ىذا

 ةميعلاو .نوللا ىلا ماع دق لوق اًدج ةنوهش تطرفا|

 للم يل يستلم * لاما رايخ
 باصملإو نئاع وهف ةينيعب هاما 9 ةنيعي ةنأع

 عمدلإو ةلملإو . ماملا ىلع ,نتويعمو صقنلا ىلع ثرعم
 هم

 ىلع ناعو .ريخلاب هانا ةنايع َسوقلاو ىرجبانادعو 1

 7 ا لئاعلا 55 ةثاملا * ٌليعو 00

 ظ لكلب يا..ةنئاع ىندإو .ةنئاع لّوا ةتيقلو :نئاعلا |

 | نوايا 0 نانا لوفي م م ا فيلا ١ اذا

 ظ تغلب هيسا تنَع تح ترذحو . نبع مل راص مونلا
 |نيع داوس ضع ةيعو انيع نيعي لجرا| نيعو. نويعلا لج

 ةئيعل اب ذخا لجرلاو . اهبتكاًمييعت نيعلا نيع *رتعس يف

 ةتعلس عابرجانلإو .رّونو رضن رجنل او اهب ىطعاوا 4
 .نينلا كلذ ىرع ّلقاب اهارخشا مث لجا ىلا نم

 || نربخا انالفو..اببنث ةّولؤللاو . اهرادا اننيب برحإو

 نويع دنهل هلا اهيف بص ةبرتلإو . ههجو يف هبواسمب
 ةلعج ديزا لاملإو . ةلمجلا نم ةصصخ ىشلاو .زّرخلا

 .انيعم امود ىون موصلا يف ةينلا نّوعو .هب ةصوصخ اًنيع

 ةناعا لبالا ناعءإو .هنيعب ار اناعو ةنياعم

 نوما علميا تنيعا ىت>”ترفحو .اهتيعيل اهفرشتسا

 لبالأب نيعتو .. نيعلاي ةتباصأ.دشا ام يا ةنيعا امو
 دب ناك داجلاو» .نيعب اهءاصإو اهنيعيل اهفرشتسا اًنيعت

 . ونيعب ميش بيعي ككاو رّوشن نالفو. 0

 اهضعب يفو. هرظن قد كسا سّوشن نعيش ١ ضعب فو
 ||. هنيعب ةمزل ينل هيلو. انيقي مار انالف نييمعتو: هوشت

 ماتا موفلإو .اهنيعيا اهفرشتسا اناينعا لبالا تائعإو

 لون نالفلوتة كير يل انيع راص نالف انلو .ريخاب

 . دحا يا نئاع اهب امو .لءاخ مسا نئاعلا *# ُهداترا
 ثوم ةنئاعلا * لئاس ءام نم يا نئاع نم برشو

 8 ةنياعو|

 ْ نايعلا 3 معايعرو مشاوما يا : نالف يب ةنئاعو - يت

 ْ هتؤر يف كشي مل ةنياعم يا اًنأع ةيقلو. ٌقياع هردعمأ

 ْ جاتنلا 3 ف ةديدحو ا نايلاو» ا

 || * نايع انبا ىرج ليق هحدقب زوني رمانلا نا َرِلَع اذإو

 أأ قلظت دقو ةقدحملا ىلع ىلطتو هاعالاو ودضم ىلا
 نايعا ج ةئّدّوم ةقدحلا نم هيف انو ننحا بجعل

 لهاو دلبلا لهأو» تاني أو ثويعو ةنويعو نيعاو

 ىف ةباصا يا نيَعدَي لاقي ٠نيعلا ةةباضالاو رادلا
 8 2 يع ازافلا بايت ساس وهل



 كيلع ددشت. لك صايخإلاو ٠ تبنملا صيحلا +صيلا |
 ةنم هديرت :ام يف 1

 روببلاو قار وخملا رست اج ظ

 د عيفركذ ْ

 ةقانلاو ةأرلإ .تلاط اًطْيَع طيعت قنعلا تطاع
 نيل يعزل( اًافاحو باوصلاوا) انا اطبع ٠

 ةقنع تناك اطبع طيعي لجرلا طيعو . رْثَع ريغ نمأ
 | حاص اًطييعت طع د ةاطيع هلق يما |

 .طاّبعلا مسالإو طعطع لذف ركن اف ةرم ظْيِع لاقو
 ىنع ةقانلإو ةأرملاو .تلاط اًطنيعت قدعلا تطّيعتو|
 هام هبش همم جرخن عبن دوعلا وارجحلا طّيعنو. تطاع |

 طيخملا نا )وحاضو .اوباجا يوناو« اش نإ 11
 | لعاف مس | طئاعلا * لاس هللا طيعتو .رشألا حايصأ

 .تاطيعو طط) وعو اطر عو طبخو طيعو طوع ج ٍْ

 ةقانو ةغااكع رططعو م طع طئاع . اولاقو |

 طاّعلا * ط و ع عجار . لمحت لف اهبلع يزنأ ٌطْئاع
 . اهشايفأو لبالا رايخ طيعبا * حايصلاو ةبلجلا|
 ذا نيقزنلا نرايتنلا ترضاكللا ١ ةييماطعل ا

 + ةبلغلا دنع وأ ركسلا دنع ابب ئداني ةنلكو ١ اوحاصت ظ

 ىثنالاو. عنتملا 'يلالآو قنعلاو سارلا ليوطلا ظيعألا |
 ردإو طيعمو . فينم يا طيعاّرعو . طع ج ةاطيع

 موي هلوأ
 3 وا طع يفلّطنَعلا |[

 ٌمودصق ٍرما نع اع اهبيعن مونلا عّيع - عيع
 ومرت له

 0 نيئضلا رجز اعيعو ةاَعيع بع يع

 | ةفاعي اهريغو بارشلإو ماعطلا لجرلا َفاع

 0 4 )ا برضو رإع كيس

 هلقعأ ا ا ا

 دريل تفاعلا كمرض 2

 | هللا يف اهعورش نم تعنتما اذا رقبلا نا َكَلْذو

 ليع

 يف عزذنل ارنا بّكرضإ ب اأو نبل ثتاذ اهمال بدشتال

 ناروهو اهرجز ةفاّيع اهنيعي ريطلا فاعو :«برشتف

 . مأ ده وا دعستتف اتإوصإو اهطقاسمو اهعامسأب ربتعت

 اَقْررَع فوات تفاع يف ةغل اَنْيَع فيعت ريطلا تفاعو

 هللا مجاود تفاع ةفاعا مونلا فاعا * ةقيعلا مسالإو
 *رثسلا دورت اًقاينعا لجرلا فائعاو . ةبرشت رلف|

 فايا * اهربغو ا ريطلااب نّكنملاو لعاف مما فئادلا

 +ليشتحلا هلل, فايتلا وا دلل احتل ةنيوطلاو

 ةنيع تحت لاقي.ريطلا تفاع نم مسإو ةّرللا ةفيعلا |

 نب ةريذملا لوق يف يلو .وتءوح تحت يا ون رئاطلا
 يف اهبل رف ةارملا دلت لح ا يفاةنعلا ٌمْرَشال ةبحش
 ن. ّدسنا ام ةفتندا نيتزملإو ةزملا اهتراج ةعضرتف اهيدن
 ةراجلا نال ةَنْيَع تيبس . مالا عرض يف نبللا جراخم

 فويعلا * لاملا رابخو عونلا ةّقيعلاو . هرذنتو ةفاعن
 ”عديف ا ةنشي يذلا لبالا نمو لعاف ىنعب لوعَف| 3

 نت ةروسكم "ايلا ديدشتب ٌنافيعلا * ٌناَشادعوهو

 يذلإو نّيكنملا ففيعتملا * ءيثلا ةهارك ةنلُخَو 58

 .راكتبالاب يلا جيلا ومارد ةقاكاج سلا

 ودغ ثوادغ“ ةيودبلا هتماقم نم ئريزحلا لوق ةنموأ|

 بتااطشوككلا دارإ» سا راكي تركت إو ترحل

 هوركملا فيعللإو ٠ دوقفملا
38 

 رقعو الأ نم بيصتلا الطي ودا تولع

 رخل ١ لحاس ةقيعلا * هبرجزب ثوص مسا
 ادعو عفرح ذو مث قويعلا

 ةكيعلا * هيبكتم كرو ىثم اناكيع كيعب كاع
 .ناكيعلا اط لاقيو نالبج ناتكيعلاو .ةكبالاو ةّرملا
 اًضباأ4

 الما الوعو :ةليحو الغي لعب لجرلا قلاع
 ًالْيَمو الع ةوثلا ينلاعو.ةّليعلا مسالاو.لئاعوهف :رفتفا |

 .رتختنو لائخإو لباغ هيثم يف ٌنالف لاعو .ينزوعا

 آلّيَع ضرالا يفو.اهيغبي نبا ردي لل ةلاضلا يارلإو

 سر .: 3 م 5

 * اتْوَع ةقوعي ةقاع ىنعمب اقيع ةقيعي ةقاع



 ارب قيرطلا نع ديجي يذلا طلا

 مزاح
 رم يفب با هك ىف اندج و

 ا كاب ول حق
 ناعما نبا الخ وهو ةياراغلا 'قمزاتملا ةنوؤازي نمانلاو
 ةيايخالا ليل تلاق .بياعملا رباعلإو . ةيهادا

 مرما لع ثاع توملاب ام كزرمعل
 ثيأعملا ةابحلا يف ةبصت ل اذا

 قالا عودنا نيف اني اعدل قاجفلا زال
 نييلوصالا دنعرايعملاو.نزويو لاكي امل رايعمليكلاو

 .موصلل تقولاك فورظملا بسواسملا فرظلا وه

 هتتلخ يق ريعأ 5 انيق ناكامرو 2 باو

 مول سموم سو

 يبا نبرشب لوقه ةنمو٠ .هكأ

 نأشلل رز خنلا ىلع تايمر عرب
 تركذ رزاملاو ةيرازجعلاو رازيسلا«-

7 5 

 ننال ارغ اسرع اهسيعب ةقانلا لكلا َسساع

 او كا كم هيف نكي مل ان أسايعا عرزلا

 لش رة عا هارخ ىف اضانبا راض

 ةيذخت ةلظ وا ةرقش اهضايئاطل اخي لضيبلا لبالإس علو
 رواشلا م 00 ةدحاولاو س 5 دحاوأ ||

 اسيعو | زج هل دياز انا ل ةراخ لزم

 الا غارك يف لاقبو .اضيب يا

 "1 كسلا كك اكل

 د 1 وعلا

 ىسيع * دارا نم

 دا ةم وه ليقو يناير وا اربع مسا

 مسا مالسالا | ةنامعتساوسيع فير ةلعلو او ضيا اربع

 ةروسعلا هأج لوقن.تيسلاوق م ا َج 3

 قودطركلا اخ 143 عل اب تررمو َنسرع| تبارو

 0 قدوم 3 لوفلا كلل ذكو و نوسيع 5 لوتيف ةيلصالا ريغ

 تاق ثشش ناو يس ومو يوسع امهيلا ةبسنلاو

 * ةئواسيع لاق نم طلغو فذهلاب يدومو يسيع
 ج ةكَسبع ىتنالاو نسيعلا تريلا لبالا نم سيعألا

 رم انس
 راع عيركذ نارسيعلا -رسيع
 عي ةةئيمو ايمو اوم شيعب شاع
 اشييعت ةشيع 0 غم اع

 ا لِجرلا | ننيتو قزيخ ١3 ةلعج ةشاغا ةشاعإو

 لجرو .لعاف مسا ل ديما بازل للك
 شئاعلا ثتوم ةشئاعلا + ةنسح ةلاح هل شاع
 هين ةجوز ةشئاع ةنمو هابشللا الك ل َظ ةشئاعو

 * داضلا باب يف 00 نما دابالا
 امو ماعطلإو تاويحلاب ةصنخلا ةايحإو ردصم شنعلا
 يا ةيضار ةشيعو .ردصم ةشيعلا *زبخإو هب شاع

 ةغل ابلل ل اًعف شاّيعلا + و ضر يف كلذ عجار . ةّيضرم

 حصتو رداصم ةشيعلإو شيعملاو شاعملا * شيعلا عئابو
 نم اهب شيعت يبا | اضياةشيعملاو 0

 اره دب. تاعي امل ةانماقأ نوكت امو ب برغملاو معلما

 جن امزو ناكم نه ويف شاعب 1 0

 .ةدئاز ميلاف شاع نم ةنا روبجلا لوق ىلع اذه ياعم

 5589 نموهلدقو زم ممالف لعافمشياعم نزوو

 لئاعف شئاعم نزوو ةليعف ةشيعم تازوو ةيلصا
 ةشيعم هل ناف هط ةروس يف كنضلا ةشيعللاو .زمبتف
 | سمار تيكتو كان ةبّدسي يذلا راقلا اباذعاًكْتَص
 ْ نيل

 | ناصع ج ٌثفعلملا را ني عرف

 يساع نم وأ هاضعلا نم ىنائتو عينجا امو صايعإو | هزجي لو ءايلا لبق 18 واولا لبق تييسلا مض

 عاونجال تطقس اذا فلآلا نال اوااقو نوئرصبلا
 هيلع تناك[ ىلع ةحوتفم نيسلا تبت نا بجو نينكاسلا

 :ءلاسكلا ناكو ةياصا ريغ ما ةياصا فلالا تناكداوس
 3571 صيعلاو ٍصاعلا وبأو ّضصاعلا مو ربكألا سمش ف ”ضاو ةروطتلا لوثيف ةياضالا 2 متألو 1 قرغي

 أ للا

| 

 قضي نم هوه لاقي لصالاو رجل ارايخ تبنمورجتلا

 دالب نداعم ن“ ةراصيغلاو قدص لصا يا قدص

 ديع نب 3 دالوأ شيرق ند صايعألاو. يلا



 انهيوللو انيمانلا اكوزلا
 ةهاظ ةطبز نبا اي اع كلذو 0
 لب ةراجنلل كلذ سنيلو نبللاو لبالا ةرثكانترع لوقيإ |

 هابل أب ةبدعت نمو .ةنم ايغيال راع كلذو تقويضللا| |

 ا|.جلا .ةبلك ةعاضرب ةاخا مدحا رّيعول ثيدهلا يف ةلوق

 اهنقثإو دحإو دعب اذحإو اهنزو ريناندلاو ماردلا ريعو
 نازيلإو لايكلا رادو بنل هللا ريع و اسر رار
 لقئالو . يصح ةفرعل وريغب ةنغمإو ةسياق اراَيعو ةماعلا

 ثترياع باوصلا ةيسرهزالا لاق . ةلوقل ةماعلاو 8

 يا ) راعلا ن.آلا تربيع لاقيالو نانبملإو لايك
 ترباعتبكسلا نبا لاقو ( رايعلا نم كللذ لافيال
 تربع لقن الو . اهيواسن ةفرعم امهتنحتفا نيلايكملا نيب
 ةراَغأ سرفلا راغاو. هبت ذب ةتريعا لاقي اقإد كوالا ظ

 لصنلا ريعإو . هحرم جف انهو انبه بهذف ةتلفاأ

 ىر نم ىَردي الر ئاع ”ممسو. لعاف مسارعاعلا + اًضعبأ|

 اًرياعت مونلا نباعت 3 اًريع هل لعج اًرايعا

 . ةرئاس يا ةرئاع ةديصقو . للا اهبرضيل هنردالا |

 رباع ردصم رايعلا رو عيركذ نينيع ةرئاعو

 | ماردلل نازبملا راّيع ةنمو .ىّوسيو هب ساقي هل اًماظنأ

 رايعو' تارا جل أةيو اهب نزوي ل اطرالاو قاوالادأ |
 ١ ةصل اخا ضل نم ابيف لعج 5 رينا دلاو مار دلا

 كانراتلا اذكر سوك نا صل اخلا بهذلا

 راعلا < سانلا تنب تراس اذا ةديصنلا تراع نمأ||

 لعنلاو لوفلا وهوا . ةبسوا بع هب مزل ءيش لك 1

 اَنلا هيلا تبلق دع ةلصإو .ناسنالا هب رعي يذلا ||
 يثحولا ر اماو ردصم علا »7 نوف دعل مك |

 رويعو رايعو را ودا ج يشحولا ىلع بلغو لق“ يلهالاو
 ةقادلا لظعلا لا .تارايعو ةار وسور ا

 اهناسناو ١ منج وانييعلا عقامو رتسميف فان لكوُ ةطَس 5

 | ىلا لبالا ن٠ جرخت ةقانلاو رئاعلا تدوم ةرئاعلا *< هب

 يف دنولا يا نذالا نطاب نم عْرَتلا تحت امو اهظحلوا

 بتلو ةرخقاف رهدلا هريغف اًمصخم ناك عضومو اهنطاب

 هللا لسراف داو هل ناكر فاك ليق اهف وهو علبّوم ن:اراج
 جدوملا مّدنم يف نوكت ةبشخ اًضيا ربعلاو . ةنقرحاف اًران

 يف ناملإو لبطلإو كلّكإو ديدإو ُلبجئإو دتولاو
 هما الآ يعو ٠ 'نايعاهو نينكلل لب اك يلصلا
 0 لملا رق لاول كيك
 هرهظ يف صخاشلا مدنلا

 فوج وه هيف ريخال يذلا عضوملل لاقي .اهلطسو يف
 طوق ةللدا لاقبو .هب عّقتني هفوج بس جيثال ةنال ريع

 امو ٠ لبطلا انه»ريعلا لاقيو. راح فوج نم ىلخأ
 موقو ٠ سانلا يا يا .وهردعلا جبرض نم ّيا يردا

 ا يفب نم ةنيلخما ناك ةرفع ةدايز و ريعب ريع

 ةتلعف لوقو . هارد ةرشع مهتازرا يف داز رخآآ ماقو ثام

 ةلفافلا رع . نيعلا لل لبق يا. ىرج امو ريعلبق

 لكوأ اهظنل نم دحاو الب ةربملا لمحت لبالاوا ةقّؤم
 تاّربع ج ًالاغب وا اًريجح وا تناك رابا هياع ريتما ام

 ةناريعلا *رو عيركدذ دارا ٌناَريع + تاّريعو

 اهطادنو اهيعرس هي ريعلاب هيشت يتلا لبالا نم

 نم رايعلا ريا ىننا ةَريَعلا + طاشن يف ةيجانلاو

 يذلا طخ ١/ ةقرولا رعو.أ

 فاولعلا ردكلا يكدلإو باه ذلاو ءيلا ريثكلا لاجرلا ليج ام ينل راو لا عمو سرفلا راعنم ا
 5 .ءورئاع سرق ك هيك ل البد ددرتب يذلاوا

 ةسفن لحي يذلا ل اجرلا نم رايعلا يرابنالا نبا لاقو

 ديكو كارا ا ع اهاوهو ى

 لاصواب ,راي-سرفو .هديص ب طيف هباهذو هيجل هب يس
 .ريعلا ريغصت ا . انهو انه ربعي يا

 هنأ رو 4سفشب بختم ا ةفاضالاب ديلحو ٌريعوه طوقو

 لثم لوا ثرسكت شن نإ ناك ”مذوهوةلحو لكحأبو ١

 بكاوكر ابحألا * خوش الو ربوع لقنال 6 25
 داي بولا لام انو عي ا و |
 يضاف البجا و قلاب راو و9 1
 ل ال زراعن وا نع ةباشو رشب لوو



 كثنيع

 راقعلا فو مرد ناويحلا يفو فصن ةدايزب ةرشعلا يف

 لخديال ام وهو هفالخي شحانلا بيعلإو . نيوهرد

 ”سأ باعلا <” تانيرعن . نام نومؤفملا موقت تل ةناصقن

 | و الا دال 1 ع 2 تحل .ىنعي

 مد 0 نانا ءكالكجلا 3 البق ام جاتفنأو

 د تبا ضرس لجرلا نيو تاننلا هبف كجم
 .ةيانكت توللإورودصلا اضيا بايعلإو - ميعو بايعو

 يتئامإو يّرس عضومو يقتاطبو يتصل اخ يا يتبيعوأ
 هشرك يف ةنلع عيجي ٌرتجلا نزال كلذل شركلا راعتسا

 يقول ةتبيع هي ةبايث عضي لجرلاوأ
 دال الب ير ايلا اذ هلا يتعو يش 1
 ريثكلا |جفف مهب ةمعلاو قللت ةيبعللا ةنتخم شوأ

 تاتا يار يع زجل لاقي ٠ سانلل تيعلا

 بيعلا نيتك يل . ةبارعو تاع لجر ل اقي . ةبيعلا

 .بتياعم جبيعلا ىنعي ناسا ةباعلاو بامملا * سانالأ

 عضوم لاقيو ببيع يا ةباعمو باعم هيف ام لاقي

 رعاشلا لاق , ببيعأ

 ةهوببع دق يذلا لج اا انا |
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 ١ ديرأ نا ليكي لاكل ثم ةثالثلا تاوذ نم لعنملا نال

 رابملا لوقت بيرغلا نال زاجل امج ردصملاو مسالا يف

 يأ 0 عيطلاو ةيدعصلا هتماقم نم ئربركا لوقوأ|

 ىذوهدعو لالعالاب عمل ميلا .بيعلا عضوم

 بُئذلا ثاع ل اقي . مدسفا اع ةئيعي ثلا ثاع
 1كيانإو شبير اقاغنإ عارم هلام ا غلا يف

 نيش بلط اًدييعت رالف ثيع# يع فو ُناثيَع وهفأ| ا

 .َقْنَط انك لعفي ٍكبِعو .ةزصبب نارغ 0 ديلاب ا

 ْ يشرك مغذخغإو ةيمارحلا هتماقم نم ّيريرُكا لوقو |

 | اهترسك وا اههتضن ولو جحوتخم ردصملاو روسكم مسالا هب

 | :يرهوج . بيشو تانملاو:نشيعملاو شاعملاو ريس وأ

 ”ةرك دلل ل انزل ةءارضإبسلا خاض بعلو كسلا

 رينحلا ثايعلإو ثويعلا + ةلهسلا ضرالاو ةّرملا

 ءانلا مدنعب ريع اك ينام رثالا

 ريغ

 ٠ ًثيعن لالا تشيعتو . هيلع

 ود تبرش * دسالاو لعاف مسا ثئاعلا * ّيرلا نب

 ةّئيعلا * هل اع هل .هل ىتبَح لاقي بيعت ةلكَع

 تطلبخا ةراط تايعو

 د ا داسفالا

 رتيعلا * اهرجزف ةيراج اهآر ةرثيع ربطلا رْثيع

 مخ تبع .كذ ةناوخإو موي ءلا
 همالكن م معأ اه لافي ًاَبَع يع حن جاع

 '” در ) يلا اتيعابو .ب.ابعا اماعا ويمن
 تاوانتو ةنم ّورا 0: يا هب تجي اهف احم هام تبرشو

 عصاخ وه ليق .هْب مفتنا ل يا هب تم ايف ةاودأ
 اذكا باضلا فال سس ليقو ةببلنلاب

 ف ل ج عوف فوأُتلا
 ناديعلاو .ديعنو ديعو ةدايعلإو ديعلا - ديع

 5 عيف تركذ ةناديعلاو

 ةمود قوشدملا
 ةقيصت وا ةبيود نوشديعلا

 ظ ةناديع ثراص' ةلذنلا تنديع

 0 لن اا ةيشلاو ىلتلاب لن ةرزعلا تعديع
 وسلا هاَيعلا + يفاجلا سفنلا زيزعلا لجرلإو م
 قلما 7 ةيهديعلاو ةهديعلا# اهريغو لبالا نم قلخ

 ةعيشلل تان نوما
 قلنا 1 اتا

 تلفنا اربع ريعي ضرالا يف بلكأإو سرفلا راع

 هينثي ال ههيجو ىلع ا وأ دحرم نم انههو انه بهذو

 ريعبلاو.اددرتم ءاجو بهذ لجرلاو٠ رايعلا مسالا وش

 تراس ةديضنلا تراغؤأ/ىرخا ىلا قلطنإو اوت كرت

 لغم مرضي مونلا يف لجرلا راع ل ايو . سانلا نيب
 |هيلع ةيق اًريبعت اذك مريع * ةباع اًنألف راعو . ثاع

 حابصملا هي لاقو.هب هريع لقن الوراعلا ىلا ةبسنو
 ْ اق ىدعتي ََن | رانخلاو ليق ابل اع ا عر ىدعثي



 ىميع يوع

 ْ رعاشلا لاق .ةفطع ّيثلا نالفو . عصف لو | وتمام نم يربرحلا لوقو . نينموملا ”ماوع دب ىلع رفيظي
 بين غا اهقّواس ةامدآ اهنورق تبوس ل اهناكف | روما موذنل بّترملا يا ةنوعملا بحاص كانهو ةّيفرحلا
 هريغ ذي ىوعف هدي تيوقف ةنسنيثالثغلب لجرلا ىوعو يل يلاولا ينعإ م الفلا ىلع مولظملا نيعم ةناكف ةماعلا

 لاق . اهفطع سوفلإو ةّريْلا ىوعو . ادي دش افطع يا| نم رهظي ام ةنوعملا تانيرعتلا يف لاق . تايانألا لاو

 نع ىوعو ٠ اًضُقََو ثاضفوتسم ىربلا يوعت رعاشلا | ن نسحلا نامل .ايالبلاو نحمل ن . ملاصيلخت ماوعلا لبق
 . ماعد ةنتنلا ىلا موقلاو .هباتغم ىلع درو بَّدكن الف | ْنسلا يف ةنعاطلا ةرملا ةنواعنملاو ٠ اهرثك وا ةنوعملا

 ىّوع * فعضتسا نا جنن امو يوعب ام نالف ل اقيو مللا ةرثك| عم الا نوكي الو ليق
 ةاواعم بالكلا ىواعو .اهنطع ةيوعت سونلاو ةّربلا | عرزلا ةيعو. ةهاعلا ةتباصا اًهوُوَحْةوعِب ل املا ماع

 ىوعنإو . اوعمتجا اًيواحت نالف ىلع اوواعتو .اهحتاص | * عمو هيعمو ةويعم وهف ةهاعلا ةئباصا لوهجلا لع
 37 00 . ىوعناف ءاوع لاقي. فطعنا ءآوعنا | تباصا اهاوعا لوهوعإو ةهاعا اوهاعإو ايوعت مولا ةّرع
 . ةفطع عدلا ثالفو . ىوع 1 هاونعا | .ناكم يف سبنحا ٌنالف هّرعو . ةهاعلا معرز وا مهيشام

 2 زوق ثالفو  ةكّوعلا ةنم بلط ةاوعتسا .وؤع وْوع هلوقب ءاعد شجا ديزو اوسع موقلإو
 تثوص مسا ْياَع * ةنتفلا ىلا مب عن ةعاج ٌديزو | ةتباصا اهُرعت ٌنالف هّوعنو . ةهاعلا هب لزنا انألف هّوعَو
 تسالاو بلكلا ردقيودملاب هولا *نيئضلا هب رج | يدي توص مل دوغ وع حابصلا ةهعاعلا * ةهاعلا

 بكاوك ةسمخ رمقلل لزنمو لبالا نم بانلإو |. ثافاع ج ةهَوَع اهيلصاو ةقآلا ةهاعلا + شجي هب
 ليق : دسالا كرو اط لاقب . فلآ ةياتك ماك ة عبرا ا | دمي باعصا لع كطيو ابن نوباصملا تاماعلا لهاو
 (4زبلا وو دوبل هراطب نق انهو دزتلاىعب هب علطت ةهاع تاذ يا ةه دوم 5 نيالا

 لدصت ةّوعلا * اريك هيسوعي بلكلا اًضيا ةاَوعلإو ةللض ةبهوع ةبهوع

 موقلا ةّوع تعمس ل اقب .ةّوَضلا لثم ةبلجيإو ثوصلإو | قونلإو تالظلا نم قنعلا ةليوطلا جتْوَعلا
 ةوعلاو اضيا ةّوعلاو ٠ معبلجو معاوصا ت١ معّوضو | ماعنلا نرم نيلجرلا ةلبوطلاو ةّيعفلا ةقانلإو ءابظلإو
 نبا ةّيِواعمو .بلعتلا ورجو ةبلكلا ةيواسملا * تسالا | لبا لو ةّيحلإو ناوادوس نافظخ : رثح يف هييطلاو

 اهريغصتو ديلا ةّيواعم عناق“ ايباكصلا نايفس يبا تدرعلا نم موق جاوعلإو» جاوعا ج ةزب ناك
 نبا نيعلا نوكسو جت 2 !اب هي هوعمو» ةييعمو ةيعمو ةويعم * لالضلا يا قابيعلا يف هب ىر ةفهوع ةتهوع

 ةبلعث نب سيفلا هرما وبلا بست لو ثّملإو ركذللل ليوطلا قمع
 بياع وهف: بيع اذ ةلعج ابيع بسب 1 باحر | ضن[ اذتتلاو داوسلا ىلا ةنول روثلإو بئاجنلا ئارك

 بيعاذ ساص عادلا باعو.ل ثبويعمو بسيد م حاتملاو نولكن ولو 4 هيمنن غبص وا دروزالل او دونسالا بارغلإ ْ

 قم ةيف امرثخ ةلقسلا باعو : عمم ”مزال .بئاع وهف نرد ليوطلاو دوسالا ردعبلاو ادرس برقم ل اممللا
 .بميع اذ ةلعجو بملأ" ىلا ةبسن اًبيحت :ةبيع# نبللا نابكوك ناتهوعلإو . ةضور مسإو عبتلا رابخو دْيُرلا|

 لعاف مسا بئاغلا * بيع اذ ةلعج اكن موك بطلا يلب ام اهاقيرط ىسن ىلع نب دقرفلا بج ىلإ

 * فدتملاو ةبيعلا عج باّيعلا»# تيللا نم رثاخإو لاننلا ةكموعلا

 لصا ةنع ولخي امو ةصولإو ةصيقنلاو ردصم بْنعلا يع يوعب ىّوأ تاو بئذاإو: بلكلا تدي
 صقتي اموه ريسيلا بيعلاو» :ةيقويع ج ةيبلملا ةرطنلا |ةتوصّدم وا تّوص م ةمطخ ىول ةيوعو وو 152
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 يذلا فولظااو ةماعلا ر' هك ةمامعأ

 ةدود ةعوعلا * ”ماع ج تعمتجا اذا دضلا تاضبقوأ

 لاق ع ع ةكلمدم دوسا ضف اهناك املا يف جست |

 ةتقان فصي زجارلا|

 *هييياتف دام عيتستف وع يزني يملا درت دق

 00 6-0 دوعب ىتح

 7 ا و . ماعلا ىلا ةم .سل اعلا |

 0 ةغلاب هل ل اعف ماو لا #*تايأ|

 ال 0

 ةدحاوو ماعلا تلوم ةماوعلا + ةيباعل ارييزلا دلووأ|

 مّوع نونس * يورد , ةيبالزلا نم برضل تاماّوعلا |
 جالا لاق . لغاش لغش مهب لونن امك دوت

 ماع عيج ريدقتلا يقوهو مّوعلا نينسلا ماوعاّرم نمأ
 ةتيقلو .ماعلا ريغصت مّيَوعلا * ريدا عضل ارا

 مداقنملا نامل هل اهيسإو ماوعالا نيب يا وعلا تاذ
 ةيحاص ةدف ليق 5 ةناك سا ىلا يحل ةفاضا نم وهو

 رمل اذ تكلل ماعم 5 + موعلاوه يذلا مسالا انهأ

 نع غو عيبلا ثيدح يفو . ماعلا يف ةلماعملا ةمواعملاوأ

 نيس ر جت“ إو لخنل ارم عيب ينةياهنلا يف لاق . ةمواعملا | ظ

 عرز عيبت ترا برعلا ناسل يف لاقو . انغاصف اًالثوأ

 لاقو .يرتشملا ضرا يف لباق نر» جرخي اب كماعأ

 كرجت وا كلخغ رع وا كماع عرز عيبت نرا يرهزالا|
 عرز عينت نإ, سوفانلا بحاص لاقو. ثالث وا نيماعل|

 م هرخوت و ايش نبدلا لع ديزت ناوهواكيباع

 نالفو . اوباجإو اوحاصو اوالنخا رووقلا َرءوع
 اًرموعم كل اه لوتث . ناكم يف ممسبحو معج ناانلا|

 مهتنياحُو معياج يل ناب ىلع سانلا
 الف نوع# انوع تراص ان نوع أر أ ةعم اع

 ةناعا ةناعاو رناوعو ةنواعم ةنواعو اتيوعت ءيثلا ىلعأ
 ةرل ينعأ بر ءاعدلا فو. نوعلا مسالإو هنعاسأ

 ننام كدب ,رثكارامإو .اناوعتمراض 1 ارم ثنَّوعو. ّلعأ

 ةَضلَخ ثم ةناعإو ٠ ةيضتافح هيلع ءلخد اًنالف ٌرالفو

 ! ناعا اًإونعا لونودغإو اًنواعت مونلا نواعتو

1-0-0 

 : ضعب مهضعب

 نوع

 ظ ام را نواعت يف ا.معصل نونا يف واولا تح امنا

 أ لجرلا ناعتسإو. تتخال كل ذالولو هيلع تارت دحاو
 ا ةنم بلط نالنبو اَنألف ناعتسإو . ةناعلا لح ةناعتسا
 ||ٌناّوعلا *يننواعو يتنوعو يقناعاف ةتنعتسا لوقت . نوعلا

 دعب ةرءاهبف لتوق يف ١١ بورا نمو ةروطملا ضرالا

 | يف ناوعلا برحتإو .اًركب ىلوالا اولعج مهناك ىرخا

 اهنطب دقب تميت ينا١ ليخحناو رقبلا نمو بورحا ٌدشا
 يلو لصراف الغل [نناّوعاورتبو حاصل | قو. .زيكبلا

 ٌناَوَعلا حاوصل | يفو : جوز اط ناك يي !١ النمو

 ملت ال ن ناّوعلا لبا يو ةيش لكن ءاهتس يف فصلا |”

 ىزولا مب لضالإو نوع جاما باب يفركذو رخل
 نودةبادو ةليوطلا ةلخإ | ةناّرعلا + ينحت عركسأ نك

 زيفياغلاو ”مسإو ردصم نوعلا* لمرلا يف ةدؤدوذفنتلا

 رادكيو ثنوملاو عيبجلاو دحاولل رمداخملاو رمالا ىلع
 (جتلاب ؛ نؤعوبا ّيربرتما يفو) مضلاب نوعوبأو .اًناوعا

 ىلع ب ناعتسي هنال نوع يلب 2ع 515 مل اورحتلا |.

 شحؤلا ريح نم ٠ عياتلاو نانالا ةناعلا * ماغطلا لكأ

 | يف يف ةغاج و يرهزالا لاقو 1 5رلا رعشو نر نوع ع

 رءدلاو لجرلارك ةودآرللا لبق قوفرعدلا تبنم
 ضب بكاوكو ةرعشلاو بسالا هل لاقي اهيلع تبانل
 لغرغصت اذطو ةنّوع ةئاعلا لص|و. د وعسل نم لفسا

 ١ .ةيناعلا رمخا اهيلا بستي تارفلا لع ةنرق ةناعو. ةنيوع

 فرص يف لوقلاو تافرعو ةفرعك تاناع اول اق امّبرو
 مسا نيوملا * تاغرذإو تافرع ة لوقلاك تاناع

 ةننو . ناءار دصم ةناعإلا *«ناوعألا ىنعب نومحلل .عبج
 :ناعتسا ردصم ةناعتسسالاو .اةواتالا نم ترضل ةناعالا

 نيعيل مرتغ تيب لئاقلا يلاي نا عيدبلا لها دنعو

 ناعمور +:ريضللا خت عوأ و“ ومدازم مانا ىلع هب | ة

 ىندعنامسا نوما ةُملاو نوما ناحل عضوم
 يف سلو ةاوعم عمج نوما هاونلا كاتو: نوعلا
 هنواعم نمٌنالفيفالخا ام لوقثو . ةدحإوب لعتم مالكلا ٠|
 ظ ةداعلا قراخ ّرما ةعيرشلا يف ةنوعم أو . ةنوعم عمج ودو



 ٌلوَغ

 . حايصلاو ةاكبلاب ةتوص عفر لجرلا لوعإو هل ايع

 تاوعإو.صرح رالفو ٠ لمحو ةلادّل داديلع لوعاؤأ |
 | عفر عم ىكب ًالاونعا لجرلا لوئعاو.تتّوص وتلا[ |

 بلاظاؤبا لاقإ لعاف مسا لئاعلا * توص

 ةرسش لغبال

 0 نش ومان غال

 ا ةلئاعلا#مّدقل ةلئاعوه ام لْيعو ليام ريغ يأ

 5 لنكت قفو هدالوإو تجوز لكلا ةلئاعو .لئاعلا|

 لايعلا * ف يا لامالو ّلاع هل ام * هبال ةبراقإو
 كالاع اهل لكو كنتي" ساو ثدصم لؤتلا * ركذيس

 ضيفن ضئارنلا لها دنعو.ل ايعلا توقو هب ناعتسملاو
 ىلا ةلّكدملا لوعتف ديزتو ماهسلا عفترت تزاوهو درلا

 2 ردتب اهلها ىلع ناصفقنلا لخ ديف ةضيرنلا ماهس

 ٍديز لع كل 0 مصقنف مهل كلام اتاك

 . ديزل ميو ديز بوو َكِبْيَو لنم يزل َلوعو ا

 لاق ٠ ةناعتسالاو داتعالاو ل اكتالا ىنعب مسا لّوعلاوأ
 اند طبأت
 ٍلّوعاذ تك نأ 4و 5

 ”قابس نا ريصب ّع

 ةلظلاو ةمأنلا ةلاعلإو لي ولا ىنعمب مسإو ةّرالا ةل ]وعلا

 هاكبا اب توصلا عفر ليوعلا *رطملا ترم اهب رَثََسُي

 + لاكعي نيذلا تب لها لجراا لّيع * حام هاو ٠

 7 ذبل ةّياب ةيواو عابتإو دالواو جاوزا ترد مغواو
 ةلاعو ديايجو داجو ديك ليايعو لاع ج ثنوماو

 قطب اك عيجا لع ليعلا نط اهو ذا ديسك |

 ىه لجرلا لايع تافيرعنلا قو .دراملا لع لاّيعلا |

 ة أ ةدلؤوو ةتارنإو ةمالغكه يلع ةتقنت بجن و ُةعم 86 يذلا ظ

 وضل 1 اهب رقي لل ١ ةينيطملا آنا ومما + ريتش

 يرثيو واع ةتافص عرقي لازام 0 لواعم َج
 مالا ةنص 0 لوق امإو . ةلزاغمب هيدا

 ُظر اهب تيبس م دمع

 قدص نانيم

 2 . تنّوص سونلإو . ليوعلإو ةلعلاو لوَعلا مسالاو

 موع

 .داده توبب ْ لواعملا طغا

 لوعنم منال لاو.دزالا نم ناي اًدادهو لواعم ول

 :بذدب لف لولا كيادقا لكل لرعالا قر

 هل ام ل اقب ليوختلا ىعب ردصمو لوعفم مسا للأم
 نب فانهم دع لوف ف 0 ليد ند موقلا ِ

 ل ذطا عبر

 "ةمئلم ترتعلاوةحّشْمم نعطلاف
 اًضعلا ةيدلا تحت :لّؤعملا برض

 ىلا : ال كرلعإ نأ وهو .اهينابو ةلاعلا زذتم يا

 اهللظي مث اهبراقن ةرجت ناصغا ىلا اه ديف ,ةرهت ناصغا
 بطحملا نم دضعي أمي

 ثيدحلا ةنمؤ . غاع وهف حس اموع موععي هاملا يق ماع

 لمحت 1 1 كايح اًيّوَعَت 0 0 '

 2006 ةلماع الف ا 70

 * هلوا يفراص وا ماع هل ىضم اًمإوعا موحإو .رهشلا نم
 ةماعلا عجج ماعلا # بيرعلل ناك نصو لعاف مسا اعل
 ةبسنلاو وعةريغصنو ماوعا جموع ةلص|وةنسل|وراهلاو
 درت ةيسنا نال وع سايلاو . هلظفل 0 اع هيلا

 قرفت الو ينيلاوجما ل اقو حابصملا يفو .اطوصا ىلا ةايشالا

 نولوقيف ىتعمب امتولعجيو ةنسلإو ماعلا نيب سانلا وع
 ةلغم ىلا تاك قو ّيا ةنسلا نم تقو يف رفاس نما م

 نب دجحا نع هب تربخأ ام تنوعا لطاخوعو ٠ "ماع

 لوح ماعلا اضيا بي ذهنلا قو .اًنيصو ءاتشالا نول
 ةنسلا نمٌصخا ماعلاف اذه ىلعو ةفيصو ةودث ىلع لاي

 فّضنو فيطلا تفصن هيف نوكي دق ةنس وهف هلذم ىلا
 . ىهتا نييلاوتم ةاتشو اَيَص آلا نوكيال ماعلإو ءاتشلا

 كلا اكلم هلق + لأ جاو ك1
 هيلع نوكي ىح ةماع سي ال وا ءارعصا ١ يف كلل ادب اذا



 قاوعَو قع يتقاعو هد 1 قع رخآ كلذ

 قئاعلا قّوعلاو . ليوطلا جوع دلإو قئوعو .ةئاع يا

 اذا نمو هنجاح نع رما ةقّوعي لازبال نمو نابجنإو

 ثييرتو قبوعت وذ يا ٌقَوَع لجرو .ةلعف ءيشل اب <
 قئاعلا قوملاو.ونجاح نع ةسيحت ومالا نال ةباحصال

 كف متثب قَوَع لجرو“٠ قئاع يا قوع ينقاع لاقي
 قرع لجرو.قفف مضي قّوع لجرك كيفف روكي قّوءو |

 لا ل نابو 0 قوعلإو. ”عئاج يأ. قو

 * ناَيقَوَعْلا نانس نب دمحيو كلام :نب رذنملا مم

 |و | .ريخملا نعسانلا قّوعي يا ةَقْرَع لجرو .ةّرما ةقوعلا

 عج قّوعلا * قّوع لجرك خفف ضب ةقّوع َلِجْرَو
 مم اذا نمو د؛جاح نع ّرما ةقؤعب ل ازبال نمو قّئاع

 بشي يا : قوَع لجرو طبقي يذلاو ةلعف ءيشلاب

 قيعو يع لجر * ْن راج كاع عت ع سانلا

 ”من ق قبلا #غابتا قيع قيل قيضو» رقَوَع لجرك
 : هن قتيلا اًيرثلا كافيا يبالا كلل "فولط ىفرضمزكلل ||

 ةلكاتس والاد ةبلإو اولا ىتنلا | ملف ٍلوعبف ةلصاو
 .عئاجلإو قويا ومما + تءغدإو ةيواولا ثيلف
 0 ًالجر تاكو جون مونل م 0 ليق ٌقوعيو

 يف ناظيشلا مهانأف ُيِلَح اوعزج تام اًنلف ةنامز يلاص

 مهحناص نم مدعب نم ةعبسبو هب كلاذ |واعفف متيلص

 اًمانصا ةلثمالا كللت اوّذختا نا لا مالا مج ىدامت من

 اهودبعي[

 أر و هلا هيو

 ىلع يوع لثملا ةنمو . هيف ام تلكاف اهتيب ىلا تعجر
 امو ناقد كانو فورا اكلت ل اعااذا> كمي
 مودل هز است اقنرا# امتبلعو أل دبر: هبلنأل اكاككو
 كوعلا * اًوجدزا اًكاونعا اوكونعاو ٠ اولتتقا اًكواعن

 كوع لوا ةتينلو . ةكرح يا كوع هب امو .ردضم
 كاَمَكا * لاتنلا ةّكيوعلا * ميش لأ يأ رئلؤبو
 .ةكيوعلاكل افقلا ةكّركاو . ل اهكحالاو ذالملاو بهذملا
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 را انق يل :اةكبرعو ةكدوعم يف ميكرت لاقب

 املك ةورن تح مبارع يف مل ةلّثما لاقف نأسنا ةزوُص

 لوع

 | .قحلا نع لانو راج الع لوعي مكحلا يف لاع

 رعاشلا لاق
 لوككرطإو هللا كوسر انعبت اولاق

 ٍنيزاوملا يف اولاعو لوسرلا لوق
 اًرليغال يا .!ولوعت آلآ ّيدأ كلذ ءاسنلا ةرؤس فو ر

 || لاعو .نولوعت نم راكيال نا انعم ليقو .اوروجتالو
 داز واَر اج و صتقن دع ليعبو الع

 .افت و دعشا م

 ع لوعي تانيا | نس

 مالا ءو :ناخ نازإملا يفنالفو» 3-
 | عفترا را .ةمهأو هيلع لننو هيلع انالف هيغل
 كلع لولو. ةابصنالا تضانف اًزماهس دارو 0

 ظ ةقانلا ت

 .ةلايعرثك ةلاعو آل 2 الف لاعو. ةتعفر 0

 ظ ار فاما هل ايعو الوؤعو الٌوع هل ايعل اعو
 | ةغيصب هل ورع َلِيَعو ةلّوع لاعَو٠ 4 ا لاو

 ا || ىهف رقتفإو تلذ ليعو هربص لاعو. ةما ةنلكت لوهجلا

 قهام بل هيلا ةلئاع وهام لع لخملا قو لوم

 به ذم لع وهو ةوحنو همالكن م بجعل نإ. برضي.ةبل اغ
 | راجو هل ايعرتكياويلع#[ءدّل امو ل اعل امو.ءاعدلا
 لاقِتو . ةيماهتسا امو : يضأملا ةغيضن بلط .ةيكح يف
 |جرلا وع[ اع كل امل ملوةك ايل اع كَل اع رئاعلل

 [ةلادّلدا هيلع لوو حام دلاوثاكبل اب 0 عفر البوعت

 | ناك يب نعتسا يا تش اه لع لؤع لاقي. لمحو
 |ةلاعلا ذختا ٌنالف لّوعو .تببت-ا ام لع لمحا لوقي

 ظ هيلع لٌوَعَو لولا مسالإو هب ناس !نالفولعو .اهانبو
 لك ( لافي لبقو ا ل

 || الييعت ةلايع ليعو٠. يدع مسالاو ةيلع دمش :عاو

 ||. مليها وا الايع دادي كيلا معو مهتأمو مانك

 لجرلا لاعإو.ر 6 لاي د نك 0 لد يىتلأو

 ل 0 وه 3 لاقيو .٠ صرح ٌنالفو .زتتفا ةلاعا
 |اهداز ةضيرنلاو . مهآ٠و مانكةل ايع لاعإو . ليعُمو
 أرثكآلابعا لبعاوأل اوعا ٌنالف لوعاو . ةلئاع اباعجو

 خلو ىذدعتبالو ىذعتي. اهندز يا ةضيرفلا | *



 فوع

 رهدلا نال ارت 22 زج فم الك هلل هب ين

 فلالا هنمضتل يب ب اماو٠ ضوحيو بمس مز يح

 رعاشلا لوق يف اوذلدخإو .ماللإو
 اسانل 17 يد نايا ييضر

 قرذنن ال ضوع جاد معاب
 ىهو "مس ئلكلا تبا لاقو . قرفننل فرظ ليففأ

 هلوق ليلدب لئاو نب ركبل ناك مص ما

 ٍضؤوع لوح رتارئاب تفلح
 عملا دل جوع كاضنإب |
 تيل ف ضرع: ّيباكلا نبا عز امكن ناكولو ْ

 كلذ لءفا لاةيو.ةّصاخ ةزنعل تاكد ريعسلاوأ

 يذ ن“و ال يدون , لوذن اك ضرع يذ نم

 ضاع نرم مسا ةماعلا #2 00 ايف ياو كفن

 لّدباو فكإوأ
 ةازا إو ةفانلاو . ممل اط ظ'رع ظزوحت ىتتلا تنطاع

 آرملاو ةقانلا كيل وت رع ريغ نم نينس ليحتل
 تلاط قنعلاو . رفع ريغ نم تونس ليحت ل ًامذعت
 ةقانلاو . تطّوعت نعم طابعا 3 اراإو ةقانلا ت ثطانعإو

 اذا ارمالا طانعا اولاق ايبرو ٠ ليحت راف اهيلع يزن
 ندعاؤيغ نم نيس ليت 3 يقل ١ طئاعلا * صايعا|

 ١١ .تاطيغو طظوعو طلعو طيعو طيعو طاوع ج |

 لاق .ةغلابم رططئغو رطئوعو رطيع طئاع اولاقو
 ةليجالو اًردضلا طوع كلي مهضعبو ديبعوبا| |

 ليت ملف اهيلع يأ ين ها ١ لبالا نم: ظئانلاو اه
 اهلا | ثبطملاو ١ رجلا ةلو ةيهانلا ب ا

 رجعو ا نيب

 كَ

 5 2 عابس 0 ىعمب 0 ع

 كولا
 تاينلر ك'وملا نزل اذرع فيوسي للكرلا تفاَع

/ 

 دير: ىضَت الو دورا هيلع تماخ اذا ما تنغيا وا 3

 |ىآ هينا ىلع تاع ريطلا تفاعو : ةحئارلا يطع

 قع

 ا نسرتفأو لليل فرط افرعت كشالا 5 د عوفولا

 قو .هلكاي .ذ ليل ايدسالا ةفختب ام ةفاي لاو فاشل
 + ليخإ فاغلا * ةتفاَم ع و ةفاّوع ةيثلاف ىىثب ريلظ

 هلها ىلع ينابلل ل اقي .نآشلاو:لاحتإو ردصم فعلا
 ضيا فؤعلاو .كنأشو كلاح من يا .كفوع عن
 هغصو كيدلاو دئاطو ظحلاو داو فيضلاوركدلا
 يرلل نحو بئذلاو ليللاب فوضتي ةنال دسالاو

 1 فاوعوبإو : ةحئارلا بيط تابنوول ايع ع ىلع داكلإو

 يدار جال ٍبرغلا لوقو. ءاقنا فوع م ءاو : دارجلا

 ملحم نأ تارع وف وف كبك ا مفاوع

 نا يقام ادا دري نال ناله ذ
 .ةيلس نزلا إو تفوعزةعتف ةراجا ذك ناكو ظَرَتْلَ

 لكو هيداوب : ل نم لكر هي ةنا يا١كلذورمع لانف

 ناكانال كلذ ليق وا هاي مهتغاطل هل ديبعل اكهيف نم

 ل فوعو#' ليو“ ىتاسألا لش

 ملانف نيف لحد هي) نيريهز ماكلا ةد.نب.زذملا

 كلذ

 ةطبتو ةفرصو ةسيح اقع ةقوعي اذك نع قاع

 : عشا اهجوز كن تقالالو ةارلا تقاع امو.ةنع

 نرع اهجوز تقاع ام بيكرألا لضاو يلقب 0
 * تنقضال يا هدنع نقال الو ريغلا ىلا ةبحلاو نقتل

 قوعاو . ةفاع ىنعمي ةقاعا ةقاعإو اةيوعن اذك نع ةفّوع

 .رفسلا نع ترجع يل. ملعق اًقإوعا دازلا وا ةبادلا يب
 +ةقاع ىنعمب اقايدعا ةقانعإو . طيشت اًقوعت لج 0

 0 اقع كليو كقاعام لكو لع دياب

 نال و قيل ةماعلا دنع قئاغلا ةنمو «ن قاع ينف اع لوقت

 : قرع قاوع جقةفايعلا 4 26 مسالاو-“ 2ار نم لكل غشب

 ىئاعلا لإ اورسو٠ هثالح الحا نم لغاوشلا رهدلا قئاوعو|*

 * تشم اذا ةبادلا ندب نم جرخي توص قاّوعلا تابن |
 قؤعلاو قؤعلا * بارغلا توص ةياكح قاع قاعا

 نه اًضيا قوسلاو : قاوعا ج هدنغربخال يذلا لجرلا

 20 ٠ يداولا جرعنمو ريما نع سانا قروعي |
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 نيو

 ريتا وعألا ةع دجال توَرَوَ ةزاعلا لون ةماعلاوأ
 |١ ولما تفودلا وغلا زّوعملاو ا ّيشال يذلا

 .زواعم ج ع ءارنلا يا نيزوعملا س ابل ةنال لدغ يذلا

 زواعم - :اواحلا وتماقم ند ٌيربرلا لوقو

 زواعملا نوكت نا لمدحي . قافألا زوافم ىل نا ا
 خالمك هدحاو 6 بم ريغ ةجالا وهو زّوع عج

 يا رهدلا زوعا نم زوعم مج نوكت نإو هباشمو
 ةجاوملا ةنايولا هب تمر ىنعملاو عفنلا قافرإلاو مرفقا

 1 عفنلل ةيضتقملا

 0 كَ 7 ذرزوعلا

 ليلا, فانا عون 2س وع لجرلاَس اع

د وادا ةلايعو حدك مهلع دكا هل ايعىلعو
 ان

 هلام الفويل اب ةلكأو ايه كبلط اجو سْؤع

 سّوعي لجرلا سوعو . نِئاع وهف هلع م لا نسحا

 * ورغو تل ابتدع ءاقكتا كدب ناكاسوع

 نع يلا ككلاوتلا +اضاعتلا نم لماع كلما
 قدك دكار قل برتح دول ادعت يعول

 ٌساّوحو . ةغلابلل ل اعف ساّوعلا * هيلا بو سنم يوسع
 ضعب مالكن م "نيكسلل ةيميَوعلا * عابتا ُنساَّيَع

 فاصولاو لقيضلاو سّوَعلا وذ سّوعألا * نيدلوملا
 تسارع ج ةاسوع ىثنالاو هينلل

 نر عيفناَرسوحلاو 3 عيفركُد جسوعلا

 ”ةيدؤا .ةشيعلا يقهغل ةقؤعلا- شوع

 نم ) صاعي صاعو لضوعل مالكلا صوع

 0 ١صلوء وف بعص ًضَوَعو اصاع(مِلع

 ةصواعم ةصواعو .اًصيوعاًئيب ىتلا اًصيوعت الف صّوع

 سايتلاو ) اًضَوءو اًضايع مصخم اب صوعإو .”هعراص

 صيوعلاب ىلا نالق صوعاو.ةماعبا ىكول (ًساوعا|
0 

 "هجر رع ان جحا نم ةيلع لخدأ ن نالف لعو ةئه ١.

 هيلع ثانلاو 0 ء|و دعما اًضاينعا هلع 0 صانعإو

 ةكعالو غنا مف ذ للا اببرض ةفانلإو كلك اوصلل دتي راف

 جاموعا ليت لءيقل انقل ترم نضتاغلا +

١4 

 ضوع

 ١ [ركلا نس ةأصوعلا * بلعتلا قرط صاّوَعلا * صوَع

 |بعصا بكري يا :اصوعلا بكري نالفو . ةبيرغل
 صب وعلا # تدرج اناق لذا دان ضّووعلا رومالا | :

 قرط ةكرتملإو ةونلاو سفن ةّدشلإو ببعصلا رمالا |
 |بحصي يذلا لكفملا رغشلا نم صيوتلاو . باعنلا
 اهانعم مهفرسعي يقا١ ةبيرغلا مكلا ن نءو انعم جارفتسا

 يفااودلا نمو نمو بلصلا بارتآلا نمو ةديدشلا
 >> نييهرحم لا نيب نايدإ ةرصم نهب وع .زكشلا نكامالا

 رغشلا نم صّوعألا * صيوَعلا ثوم ةّصيوملا

 || لاقبو .ةلهابرايدب ,داوو ةنيدملا برق غضومو صِيوعلا
 ١ نيصوعألا 4 هيف

 اَيِضَوَحَ وع خرب ءينلا نم اال نلف ضاع

 ضّوعلا مسالإو .ًالدبو انَلَح يا اضوع ماطعا اًضاّيعو
 آب واولا تباف ضار ضاع لصإو . ةضودملاو
 ةضاعا ةضاعإو اضيوعت ةنم ةضوع * اهلبق امراسكنأل

 | ضادعإواض رعت ضكعتو .ةضاعوعمبةضواعم ةظواعو
 اًضوع

 ةضاعلسإو ضيوعلا اًبلاط هاج انالف ضانعأو 4 ةنع
 كح يبأ لوق يف ضن ضئاعلا 27 ضّوعلا 1 اا

 ئسعفنلا

 ٌنضئاَع ٌكنَم ضراعلاو كلل'له
 000 0 ةىش 0

 ألاقي 58 3 دفا 2108 - ْئ ردصم|ب

 | ١ دا ضوولا لافيو ةلفو الخ يا 4 ةنع ضوعةت ذخا

 | | ضوعو ضوعو ضوعو:لدبلا نم ةنم ضّوعلل ةنل اخ
 قفقرافاال لوقن ظفف لبقعللا قارغتسال فرظ ةينبم|
 تيار امل اق طف##كقرا يضأملا وا اّدبا هيا ضوع
 ١١ ضتتَع وهو طق ةلكأ كتاوت قؤفنا ل6 ضوع ةلدم|

 ا | انه ضوعف :تيرقادلا زهدو نيدبالا دبا لوقل 5

 هذخا يا ةنغ ةضانعإو .ضّوعلا ذخا اًمضاينعا

١ 

١ 

١ 

 رفدلا وا اَدبا انعم ٌضْوَعو .ةيفرظلا لع ةبوصنم



 نيعلا نم َعَرني مللإو فااخإو ىذنلاراوعلا * روع
 قبرطلا م ةلرصب ال يِذلاو رورذلا هيلع ْةَّدَي ام دعبأ|

 ص -.- ضاوعأ : "اخ نأو ريواوع 2 نابي هلأ فيعضلاو

 ديب لاق :رواوعلا تلفف رعشلا|

 ينتولب ظافح يذ موب لكيفو
 رواوعلا هونت ل اماقم توقف

 | يف متاجاح نيذلا (راَما يدنفا معاع ينو) ىلا ظ
 |« ذكب قناخع اهم ذَحؤي ةرجش تاروا مل يا مرابدا

 لاقيو. ما 2 ىلع ورصب هد هب يس -- بارغلاريمعلا

 .ربخ ريغ لكو ربوعو نص نييهوركلا سل
 ٍنينيع ةرّيع ل أملا نم ٍههلع * اهَحرمروعاريغصت وهو

 ةاروع ىثنالاو روعلا وذ رّوعألا *رصبلا الم ةرثك يأ

 هعماقم نم يريرحلا لوقو. ”نارْعو ناديعو روع ج
 ةيباحلا

 جاما ارومروعلا ريم ام ةيلعةل حدملا لصحو
 ءاروحلا ةيجألا ربع ناب ةملع هل حدملا لّصح لوني

 دب | الثم حاحا إو روعلا برض .ءاروتملا ةجيلملا ربهم غلببال
 ٌئدرلاو بارغلا اًضياروعالاو .ةممذا|و ةليمحلا ل اغفالل
 الوادي يذلا نيليلا نابت عسسل ا
 تيكلا نمو ةلالدلا هولا ليلدلاو يفرح كلا
 هبوبا ن نرد جاهل سيل نمو ةميطا هل 017 نرادلا
 دّحَأو بلط ام بصب لو ةئجاح ضن 1و روع يذلاو

 قرطلا نو روأعا ج سراة باوك ان

 مومذللا بّرضإ ! لم دوعا ُلَدَي موقو.ةيف 0 ال يذلا
 ماه هن فنب هللا دبع لاق . دووحلا لجرلا دعب فلخي

 يلو امل لسم نب ةبتتل يلولسلا|

 بهل[
 انئيتا ةأنغ اناق دق ضيم

 ن؛ ديزي دعب ناسارخ

 را كا ١

 بيّوذوبا لاق .روعا فلخ اولاق اهروأأ
 اهناكرايد يف يشما تحبصاف

 و ةيلماكلا رايد فالخ

 ام

 دنعو راهتسا ردّ ةراعتسالاو .٠ ةبرااراوعإلاو.ةروعلا

 هيبهنلا يف ةغلابملا ءيثلا يف ةقيتحلا ىنعمةاعدا نيبنايبلا | هي
 ادسا تينل كل ونكندبلا نب ه هيبشملا ركذ حرط عم

 عمبب هبشملاركذ اذا مغ مث. عاجنل لجرلا و هب ينغت ثاإو
 عيب 1 ع ةضرصت ةرانتملا ىسب ةنيزفلا رب 6

 نالنب اهرافظا تبشنا ةينملا اناق اذإو . ماها يف اذسا |

 اه انتبئاف سوفنلا ل اينغا يف عبسلاب ةيملا انهبش دقف

 ناس عبسلا اب ةينملا هيبشتف.هيبشنلا يف ةغل ابمللرافظالا
 ةراعتسالاو. ةيليبخت ةراعتسا اط رافظالا تابثإو ةيانكلاب |
 .اذكب لاحلا تقطنكةّيعبن الا نوكتال لعفلا يف
 دارا ٠ مهتكن م باطن ةرينك ل يصافت اهيفطو

 وتس ناعم نيكل لور نحو العا. دحللا

 يا نوح ثاكمو . لوادنتم يا راعتدتم شو .رئاط

 نا لمتحيو. لاعنلا جيتروعم لجرو ٠ عطفلا | هيف فاخي
 اذا اي هل اح تلنخا يذلا ريئنلا هب ل

 نش طبات ل اق. ب هرضلل لاخ عمم هيف |

 2 ترذص دقو نايل لوفا

 روعم رح | قي يوبو يلاطو:
 زوعو . هدجي ملف ديلا جابحا اروع ةزوعب ةيشلا هزاع

 طوق نو .هيلا جاع مو دجوي فزع اَرَوعز وعيش 3

 لجرلا را . ةلخلاٌدسي ليلقلل توصل دادس

 اًرإوعا لجرلا زوعا * دثا رمالاو» .زوعا وهف رقتفا
 .هيلع ٌدتشإو هرِعا انالف بولطملاو .هلاح تكاسو رقتفا

 سنخالا لاق . يلع ردقي ملف هيلا جانجا ثلا ةزوعإو
 انتودب لوح ليخلا تادئار ىرت

 ُبئارزلا اهتزوعا زاجتا ىزعيك
 زوعب ام لون برعلإو .هرففإو هجوحا رهدلا هزوعاو

 لون 0 فرعي اه يا.هب بهذ الا ميش نرالفل

 + مقتري ينعي فرشي أم يل هدا 1ث كلا ثفهريام
 7 وعلاو ةةورع ةدحابلا بسلا( قيدكو ل لكما وعلا

 .ىيضلإو ةجاحا زّولاَو . عابتا زول زعل ةنإو . جانحلا
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 روع روك

 | ترسو دوعالا عج نارئعلاو . عيمجاو دحاولل ةمّدهتم |. ترص عملا ريو نم وخال يلا حا مبا |
 هايل دي دشتب ةيراعلإو ةراعلا *< ةقّرغنملا تاعاوملا دارجملا | .ةفرص رمالا نع انالفو :٠ . درو ةنع بذك الف نعو

 أ تبلق .مهنبب ةولوادن ام اهرهشا يهو اهغيفختب ةيراعلاو | لبباكلا رواعو . ةيراع ايا ٌءاطعاةرواعم هيثلا ةرواعوأ
 عاملا لاق اهيقام جاتفنإو امكرغ انلا يي واوا | نب ايكلا نيب 1 :اامزدت هرباجم اهدلعو ةرواكل
 ”ةراع لاملا انا فلتأو فلخأف | لعفام لثموي لعف هيثلا ٌةرواعو .اههيبام رظنواهردق |
 لعام يذلارهدلا عم و |.ئايل ةاطعا ةراعا ةنم ةراعإو يلا ةزاعإو . هب ةبحاصأ
 ةيراعلاو . انيفخت ير اًوعلاو هآيلا ديدش :, يراوعلا ج أربظ يلا روعإو روعا ةراصار اراوعا انالف روعإو ٠ ةيراعأ

 . ةزاغالا نم ةراغل اكةراعالا نم مسا ةراعلا ىلا ةبوسنم | كلثكماف ةتبلطاام لكو» 000 ةتروع تدبو ظ

 لاق .ٌبيعو راع اهباط نال ةيراع تمس ثيللا لاقو | لاخ عضوم هيف ادب سرافلاو . كل روعإو كروعا دققأ|
 رعاشلا | اروعا نرقلا اذا ىلوالا ةدشلا هل رعاشلا لاق ٠ .نمظللأ

 درت نا ىراصق يراوعلإو .هيزاع انسننا اا | ةورواعتو ةيغلا موفلا رّوعتو.اهبلط اروعت ةيراعلا روعتو 0

 ليقو . ةّيطعلا قو ةبرعلا نرم ةفتشم هب تالا لبتو لجرلا دوعإو .ةوطاعتوةولوادت اًراونعاٌءورونعإو ارواعت |
 نم اهذخا ليقو .ضوعلا نع اهتيرعنل ةيراع تيم | روعتسإو اروع ىنعب اراريوعا راوعإو اراروعا نيعلاوأ
 .لدبالب .ةعننم كيلت ارد ىو طخ ىرحلا ىاكانلا/ :اببلط ةراعتسا ةيراعلا راعتسإو٠ درغا!راوعتسا لع

 ٠ "يب ضوعل اب نيعلا كيلتف . عاونا ةعبرا تاكيلمتل اف | .هينراءافوثلا ةنم ترعتيلا ل اقي.ةتراعا بلط ةنمئيثلاو

 البو ةراجا ٍضوعب ةعفنملا كيلثو .ةبه ضوع البو ام ةلكرتاغلا ++ اهلل ىذه لع كايا ةترمتسل لاقيو ْ
 || فاخيوريغو رغتلا يس ل مورا *«ةيراع ٍضوع نموا نا ذالا نعمل فزقب و ئاذتلإو دنزللو نييفلا لهل 0

 روبظ نم نق يف يتلا ةعاسلإو رتسال نمكم لكو فا | وا ”مسةباصا لاقي : ةيمار ىَردي ال ام ةراجإو ماهسلا|
 فصندنعورجل ا ةواص لبق ةعاس ثالث و اهيف ةرودلا نمل لاق .رصبلا المت ةرثككا .ةرئاعلا + ناد دج

 امسي رما لكةَروَعلإو . ةرخآلا ةاشعلا دعبو راهنلا | اله ةناكرصبلا اهتم راحي ”ةرثك كسا .نينيع ةرئاع لاملإ
 ناسنالا ةرتسي ءيث لكو اهلا رظنلا 3 ةآوسلإو ةنم | قرخازاَو يلو راّوعلإو زاوعلا * اهروعي داكيف نيعلا

 .ةروع مدنع ةاسنلإو 06 ةايحو ةفنا هئاضعا ١ نم | يا راوع تاذ ةعلس ل اقي٠ بيعلإو بوثلا يف ٌىكلإو

 0 نم اهاوسام اهتكعورتدلاو لبق هرولا ةظأعمو | ةعاضبلل راجتلا حالط.دا يف ةيراَوعلا ةنمو . بييع تاذ
 لجرلا نمرازالا عضومو ةحلا نم تيّتكلاو هجؤلا | زئاّوعلا * كلاذب اهتمق تصقفرجبلا هام اهباصا يلا
 ةروع ةّرححلا ةمغنو ةمالا نم نطبلإو ربظلا نمو ةنمو | روعلا *ر ي عريف راعلا * ةقرفتملا تاعاجلا دارجلا نم
 متتلا سايقلاو فيفختلل واولا نوكسب تارروع ج اًضبا | نينيعلا ىدحا ٌسح باهذ رّوعلاو .ةريرسلاهيِدَرلا
 اهقوتش لابجلا نم ةَرّوعلاو ٠ ليّذه ةغل نو مساةنال | ةلعنلا وا ةللكآإو ٠ .ةلوحلاد اوال (كفوم فاوؤملا
 رعاغلا َقاف# اب سمو اهترشم ىيمشلا نموا يط اح لاق ةطقسلا يبو ةعيبتلا|

 اهتروع يف اهموي بواجت ”راخُدا مرك ا اروع رذغأو

 يجانتلا فؤا هابرحا اذا ١ زانؤكت ميئالا متش نع ضرعأو
 نباًارقو .روملا ثوم ةروصل او.اممرغمو اهترشميف يلا عجج نار * اهب هام ال ةاروع ةالفو . وراخدال يأ ْ

 تاذيا. ةروع انتووب نأ بازحالا ةروسيفةءاجو سامع | يا اروع ةيكرو .ةارعش ةسهخ سبق ٌناروعو .روعالا ٌْ

 اذ



 ذوع

 ةيبظلا تذاعو.نوءجار هيلا انإو هلل انآ اطوقب ثذاعتا
 هذّوع * ذئاع يف جاننلا ةئيدح تناك اًذاع اهريغو

 ظنحلاب هل اعد اًداوعا ب ذوعإو ٌةذاعا مذاعإو اًديوعت هب
 اهيغوم 3 ءلطلا كيذا 8 هاقرو٠ هللاب كذيعا هل لاقو

 هب 090 ذوعمو ني تذاع ىنعب تذوعإو

 ذواعتو.ةنم هب 0 ١ ةذاعتسا ذاعتسإو اًدؤعت ةنم

 )ءاف مسا ذئاعلا + اًضعب مهضعب ذاع اذواعن مونلا

 ذئاع يف لوقت .ىثا لكو ءابظلا نم جاخنلا ةثيدحلإو
 رشع ةسّوأا مايا ةرشع تدلو اذاكلذو ذوؤعلا ةنمب

 ناذوعو لوحو لئانك ذوع جدعب لفطم يف مئاموب
 تانئاع ج ذئاعلا ثّثوم ةنئاعلا * ناروحو رئاخك
 ا ةعبرأ ١ اضيا ذئاوعلاو ١ ذئاوعو

 .ةبض نم ّح وبا ةذئاعو . عرلا سي بكوك اهطسو يف

 . :يضلاياوحلال"
 هموق رش نعي فلا لسن ىتم

 ميل يذئاعلا نا كل ل

 يا ةنم اًداَرَعالا الف تكرت ام لاقي . ةهاركلا ْداَوَعلا

 نأ لبجي تذال ُيطو ًاجللإو ردصم ذايعلإو . ةهارك
 57 * اهجافنن ناث دج يا اهذايع يف نو . هريغ

 زجارلا
 داو 7 - 05 .٠

 رعذو ءديح اهيفو تااق

 رو مكن يلرب ذوع ٠
 ذوعا ىنعُي 5 | تسالاو ةائقل الإ ذوعلا تايلكلا ف لاقو ١

 تف لكو طتعلاب هنت ءصلأ اموهو ةذوع ملل | بم طا

 ايلا 20 20 دا 0 يبسفن هاواعلا ةانعمأ

 ىفهو ةبرض 0 0 0

 ةزعرتيكلافإ

 | لاق كنم هللاي ذوعا يا كنم هللاب دوعو .ردصم

 | ل |ةيءاضي ١ قاصل الاو هيوصعو هتجر ىلا خيتلا يا هللاب

 ١ دارا أ ذّوعلا * ذّوع ج ةيقرلا ةّدئوعلا 7 ةلتتي ملف ةلعق ديربأ

 | لاملا ةلانت ال نزحلا ناكملاب وا كوشلا لوصا يف تبدلا

20 

 روع

 اهح ىبب مل ؟يناصلخ ؟يللخ

 اهلانيس اًدّوع الا بلقلا ند
 لاقي. ةمزلو ملا نر» ظعلاب ذاعاماّضيا ذّوعلاو
 * هريغبوا.لبجم تذال ريطو ٌهْدَوَع مللا بيطا

 تيارات ج ةيقرلا ىنعمب مسإو ذّوع ردصم ذيوعَتلا

 اهريقو ةيفوكلا هتءاتم ىرم يردرلا لوقو

 لهعتسي ةضف 55- الكش دارا ل ذي هزعتك

 ةروص ىلع غراف درمانلاب لقوله ١ رانتنا ايدو

 ىف ىاعيوا طبتم لمتوي م مع سرفلا اهب لعتت يلا لعنلا

 ذاعأاو ٠ ةبانك هب شقني ميضعبو ظنحلل ن نايبصلا قانعا

 ذوعا هنا قل و ةاغنو سا داتا ؛ ان إو دعم
 ةلماغ اواطن كوش وك كام شرار فاش
 هللا ةذاعمو» ةيقرلاو ردصم ةذاعلإو . ناسك فوذحم
 نم ذوعلاو يكل هللا هجو ةذاعم/اذكو هللا ذاعك

 ةقانو ةدالقلا عضوم 5000 ذئاعلا اهريغو ءابظلا

 .تويبلا لوح لبالا ىرمو دحإو ناكم ف -- جربن ال
 ناككلاوا كوشلا لوصا يف تبنلا ذ وعل اواَضيا ذّوعملاو

 نارنلا نم ناتروس نان ذوعملاو٠ ٠ لاملا هل انت ال نزحلا

 ةروسو ىّلَتلا برب ذوعا لق اطوإو ىّلقلا ةروس اهو

 اطل ليق ليق . سانلا برب ذوعا لق اطواو سانلا

 افي عال | انهحاص انذؤع اهمال كلذ

 2 ةروعل ةراع

 هاف اا لاخر وم ةراكيمن انااا در

 روعو .رئاع وهف هب بهذ سانلا يا يا ةراع دارجل

 هذا < ىيثلاو ٠ روعاه 2 ا

 روعاوهف ِهينيع ىدحا ٌنح بهذ اروع روعي لجرلا
2 

 تصقنوا اهسح بهذ نيعلا تروعو.* هاروع شو

 فاخت تفاذكراعت ثراع ل اقيو . جابصملا يف ا؟تراغو |
 رعاشلا لاق ٠|

 اراعت مل ما ةنيع تراعأ يٌثع بيغلارهظب رةلئاسو
 ةريص اريوعت هرّوع# فلالاب فقوف نراعت ل م

 .اهردق ليباككإو .ةنجاح ضفي لو هدر انالفو .روعا

 ةيكرلا تيعو . فكتلاو عايضلل اهضّوع منغلا ٍقاراإو
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 ذوع 8

 ةفئاط لك حالطصاك 5 ةصاخملا ةيفرعلا 4: مدقلا عضوك | | ريرس ل - لحي ناك ىتح عادا ماع لك هيلا 0

 ةولصلاو ةوكزل اك ةيعرشلا ةيفرعلاو» ةاغل عقرل اكةصوصخع نبا محَآل دجوهوا اهب ريف بّرعلا هايم يفوب فاطب
 أاه لبق لاهتسالاو ةداعلاو تايلكلا يفو ٠ حلاو | ثفئاخ راع دأب نكي لو همز لهازعا نم يقص

 انعم ىلا ظنللا لئن ةداعلا نم دارملا ليقو نافدارتما درعلا * عبس آلا ٌئاجالو رع آلا ٌليلذ الو َنمَأ الا

 هعوضوم نع ظنللا لن لاعتسالا نمو اقرع ٌيزاجللا لاق ٠ ووحتو نزح وأ ضرم وأ مه نم كدانعا ام
 * هيف هلاعتسا ةبلغو اع 10- : ىزاجلا ةانعم ىلا يلصالا رخا لاقو. ديع اهيبح ن ٠ هداتعي بلتلاف .رعاشلا

 ةبسن : يداعلا#ةروكذملا ةلآلل ذزعلاب براضلا داو هلأ ظ ادووععم بافلا انه ةامساب ىسه|

 ديمو ٠ . عننألا دّوعألا * مدقلا ينلاو ةداعلا ىلا اديع ةداتعي اه لوقا اذا

 ةنراوللا دنعو.٠ هلي باع ذلاو ينجتلاو نابضغلاو مولظلا هذا اك وأ عج هيف موب لكو مسوملا ضيا ديعلاو

 | لا ذاع اهنار اص نمضني باتك | نيشلارر 00 يالا هس ةمه 0 ْ

 يف ةلوق ريف اهلكبو ةنجإو ةّكمو أو ةرخآلا دانا أدي واولا تبلق دع ؛ ةلصأ حرفلاو رورسلا دوع نموا
 عجرملا اًضيا دامو . دام ىلا 0 7 صصقلا ةروس | ىلع دايسإ نجر در سوو كما يع

 ”للطللا ديمكإو . لطتبلاو بطاوملا دواحملاو ٠ ريصملاو | موزللوا بشخملا داوعا ىرببو ةنبب اًقرف دحاولا ظنل
 دسالاو ,تاّرم لبالا ة برض دق يذلا لحلو | بجنم لو *يلبج دمت اضبا ديعلاو . هدحإو يف هآيلا
 رم ازغ نمو رومالل برم إو قرذاحنإو رومالاب م.اعلاو رعاغلا لاق «بماجلا ماركديلا ثشستأ|

 0 ذأ لذ ذو ضير يأ. ذيعم 6-2 سرفو.ةّرم دعب ادعب بكار نع اهب ىلس نبا يواعب

 دوبل ك1 باكا :قنييورصسم ا لوا دل انانشا دع
 يدع ءابكحلا اهلهم دّوعا | نم باقلا ىلع دوعي ام ةيفوصلا حالطصا ف ديعلاو

 ابان عايشالا يف وحلا ام اذا | دلإو بقل ءاقسلا ناديعو . لاعالا ةداعاب تايلجتلا|
 | قرخصم برض هلال ن َنايننلا دورعَم ةعوجلا ةيجان بيلو العال خلاوطلا نانعلا ل سا نم اجلا

 ظ ةلتقو فيدلاب ةيرضف ةجانب قرخن هيجراخلا ةدجن | لوبيٌحدَق ناكاهنمو ليق.ة ةاديع اهتدحإو (ةّيئب ةيواو)|

 لاقو | اذه نموهف ناللعف ناكنا ناديعلاو . مالسالا ين هيف
 اولعنيل يدعب نابتنلا اهدّوعا 1 ةدوعلا#* ن د عاباب وماما اكو اكن او اكانلا

 عبان كحلا ين راج اماذا يلعلكا كودو كلل ىا دوك كورا كلانا زل
 بااطخ ضوخملا يلون, يف الغدا هدب قدوع .٠ | يا: دعا قم كلذب كيس: نديَدلا ةداغلا © درتو
 جركل * بعش تاذ ةدبدح ةَقَدْوَعلإو قدؤعلا * ءيثا دطي/ةّرم اهيلإ عجرب يا اهدواعي اهبحاص نال عوجرلا

 ةديد> ةقدوعل 3 فل . قدع ج ةقودعل اك و ادلا اهب| ةق دعل ا هل انا واو |١ تيلق ةدّوع اباصإو ىرخا ||

 ْآ هتلح يف بشنتف ”مل اهيفو ينال م : | يفو .ةدئاع عج ةناك دئاوعو تاداعو د ديعو داع ج

 |ةذاعمو اذاعمو اذايعو اًدوع ذوعي اذك نم هب 0 لوفعملا مكح ىلع سانلا ّرمتسا ام ةداعلا تافيرعنلا|

 ' ”راظيشلا نمادتاب نوعا لوف مصنعإو اجنل إو ذال | ةداعلارئاظنلاو هابشالا يفو.ىرخا دعب رم هيلا اوداعو

 ٠ لوقو . ةمزل ءيشلاب ذاعو» 9 هول | ٍى مج هلا ويلا ةرركملا رومالا كمي سوتللا (ق ةتغتي ع نابغ



 دوع دوع

 دئاعلا عمو رددم داوعلا #* ود ع يفرك 2 دقو| | عوجرلا يتدتن القران ناتج( ناننيعلا )لج أ

 ةعنلا ةرم نولي قاذلا وقؤئافلاو كبالأ نس ننس |و ةلاح نم لااقتثالاو هو كلذ دن نكع لب ةئباس ةل اح ىلا ا

 .ارقو دزف دوعلا ّرجرج نا لكما ينوب فلخلاو لالا ايش نالف داع لوفن برعلاو .ةفاتسم ةلاح ىلا ةقباس
 .ةداّرعل ا لكآ ادبوعت لجرلا دّوع+طف ايش يل وهوأ |

 موقلا ديعو» ”هداتعي “ 50 اذكاتالفو.ادٌوعر اصروعبلاو |

 اًداَّوعو ةدواعم لجرلا دَواعو. ديعلا اودهش اًديبعت
 ليال هال. دواحم عاجشلاا لاقي. ٠ لوالا ردا ا

 8 ةم هل أنس يا هلال ةدواعو .نحا ةنئولعوب سارملا

 اًنألف دياعو. هتداع نم ةلعج <ىثلا دّواعو . ئرخنأ دعب

 .ةداعا هناك يلا مداعإو.. ةدّلوم. ديعلا مودنب مه
 .هتداع نم ةلعج ثلا داعإو . روك مالكلاو ٠ ةعجرا

 ةلعج اًدوعن هيثلا دّوعتو . هدابعا ةنال ةقاطارماللو
 نويعملا ىلع نئاعلا ديعتو.. ةراز ضيرلبإو«هتداع نم

 | ةرخلاو . خيعب هنباصأ يف غل ابيل دّدشنو هيلع قيشن ا

| 
 كبرح ىلع نعتسا ىا.5 عد 53 ردوع از ضيا لخملا فو

 مالغلا دهخم نم ريخ نشل ير ناف لكلا جاشملاب
 رعاشلا لاق. مدنلا ىبرطلاو ةدّوغو ةدع جا

 لَو .ماوفال دوع ىلع دوع

 للاب ايجيو كرتل اب ترومع
 وع ددوس اولاقو ٠ ميدق قبرط ىلع ردم ا يا

 جامرطلا لاق.ميدق يا

 ىدنلاودوعلا ددوسلا الآ دجلا له

 ةباهذ عطقي مل يا هئدب ىلع دعو ءدب ىلع ادع عجرو
 دوعت ترا كل يا دؤعلا كلو. مءوجرب ةلصو ىتح

 دواعتو . اهيدي ككحنو اهنا لغ اهناسلب تاردلا
 هكا ىلا رقيرف لك داع ادواعت برعألا يق موقلا

 هيسفنل .ةداط ريش بسلا اتا اًداينعا هيثلا دانعإو
 ّىثلا انالفو .وسفنل ةداع ٌةريص ةداعتسا ثلا داعتسإوأ
 لوق يس اكةنم ةداعتسا ل اقيزو :اّياف ةلعاشي نإ هلأ
 ةالذغسإو رضح نمهداجتساف ةيناولحما هتماقم نم يرير لا

 مسادئاعلا#دودين ا ل أس نالفو» ةالمتساو نم داعتساو 0
 تادئاع جدئاعلا ا ةدئاعلا# داوعو د داوع ع جلعاف ْ

 ممل لسا ةاصلاو فورعملا ضيا ةدئاعلاو .دّوعوأ

 |١ داوعلاو .دع ينعمب لعف مسا , لاناكواَوع * دئاوع ج
 امدح اًداَوَع اندنع كل ناف دع لافيو..دَواَعردصم
 ضيرملا داع ردصم ةداّوعلا * حت ام كل يا: ةفلش»
 دعب هب صحم ماعط نم لجرلا ىلع ديعأ امو ةداّيعلاك
 عجرن يا دوعت نا كل يا ةداّرعلا كلو. موفلا غرفي ام

 موق ةليبتلا تيس هبو ىلوالا برعلا نم لجرداع#درنو
 ىه داع يا يردا ام لاةيو» فّرصب الو فّرصب رهو

 نب لّومسلا دج ايداع #١ قْلَخ 5 يا فردنم ريغ

 باب ةيسركتذ دقو . دا دْوَعلا لاثما نمو .درتوا
 ةرابع ضفنل اب نعضوم ىلع ءىثلا' دئوعو ٠ ةلمملا ةاحا

 عيبل اب رمال اك ملل اًررض دابعلا ةعفنملع رش ام نوكنع | .هيسفنل
 |مجرمالا نوكيف دابعلا ةعفنمل اعرش اهماف دايطصالاو

 ىلع رمالا دوعي بوجولل اميرمالا ناكولف ةحابالل

 . دكرتب ةبوقعلاو مثالا مزلي ثيح ضننلاب يعضوم
 باب يف ركذ دقو رعاش بقل دكوعلا ن ناّرَخو: تاقيرعت

 قوقو .خلعتُي نا فعب نصتلاو نت دتملا دولاو ميلا تن

 دوعفل أب دوعلا ىنج زرحت نإ | ةيناعلا هقماقم نم ّيررح ا

 الب ةنال هيلا لوو ان رابلعلب: دؤسملاب ترضهلا مااا
 نم هل[ اضيا دوعلإو . عطقلا لبق الا ىنج لديكي

 برضو ناسللا لصا يف مغعلاو اهب ترضي ب فزاعملا
 ناديعلا لصإو.داوعأو 55 ج هب ردت كليطلا قا

 نادوُلاو: ابابق ةردكلا ةسناخل ءايوإولا تيلق ٌنادؤع

 دوعو كمياصلا 517 ةادغو مالسالا يب ربنم

 7 ؛|و .تابنلا نم يبورض عرقلا دعو رابجنالا
 روا ٌيدِيَسألا ةمالس نب ْيَوُع داوعألا وذو .ةبقلا

 م ناك وع نب ةمالس قا ن نافع نب ماللا لتعملا يدلل + نم وق ااعاف مهرب كش دقن ناك ناف 2
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 دوع جوع

 لاق لااق.اغيز هبف لجيل يا اًجّوع هلل عجي لو ليزتنلا | ناعم انذخا ل امي .ةخودنملإو كللسملاو بهذا ثاعحلا
 [يا) حوتفم وهف كييعب ةنبأ رام لكو قرنلا يفديزوبا هيل اًناعَعآر مالا اذهل نع يل ناو اكلم يا اًرقتسم

 ارودكم يا )رو-كم وهف هرب ل امو ( لوالا جوتفم ةحودنم
 || "جوع قيرطلا يف لوقل برعلا ضعبو لاق.( لوالا | ًالفو..هب ماقا اًجاَعمو اجوَع جوعي ناكملاب جاع

 أ|أ* جاعلا ةدحإو ةجاعلا * ىهتنا . ( فيز يا ) رسكلااب | .فقو رعاسلا:جاعو.. ىّدعتيالو ىدعت..ةماقا ناكملاب
 ا حنجوعايتا!لبالآ نم ةرماضلاو جوعالا تنكر ءاجومملا | "يا ىلس عبر ىلع انجت ةلوق ةنمو. . فطع ناكملا ىلعو

 || يدتغتو جورت لاقرم هاجوعب ةفرطل اق .اًءوجوأل ازه | .اًدحإو اهانعم ناكذا تو عضو» جيرعن
 ٠ ٍنيوج ند رماع سرفو ءيِبط يلبج حوانت 0 نعجوعب ام نالف ل اقيو:عجر هيلع مزع 8 نالفجاعو
 * ةعئابو جاعلا بحاص جاّوعلا * سوفلاو ّاطلا | . مامزلاب ةسار فطعربعبلا بكارلإو . عجرب يا ءيث

 [فتالإو ىتلخما خوسلاو جوعلا نيَبلا لئاملا ج نيا ا 1 يو: اقام ككامالاو تسلا ره لسن

 هيلا بست لاله ينبل سرف جوعإو. "جوع ج هاجو| ريعبلا جاع نمو ذخا .هيلا تفنلا ام يا همالكب جووعأ
 |أرهشا لح برعلا يف سيلو .جوعا تاتبو تاّمجوعالا | .ىنحنا يا ماقتسا ٌدض اَجَوَع جّوعي ةوحنو دوعلا جوعو
 [يا وبلا جاعي يذلا ناكللا حامل إو.ةنم ًلاسن رثكا الو | جوع * جّوعلا ممالاو جوعا وهف ةفلخ آس ناسنالاو
 أ|وتماقم رم يربر حلا لوق ةنمو .هب ماقي وا فطعي ىوف.عيف جاعلا بكرتيثلاو .ةمّوقذض اوت يغاودوعلا
 || نم هللا تنعتسإو . يجاعم ىلا *جايعنا تهركف ةيودبلا | لقثمنرعلا نكاس ةجّوعم اصعتيكسلا نبال اق:جوعم

 ىجافم لكوشنا سايئلاوولزلا ليقتو نيعلا جنب ةجوعم لفثالو.. ملا |
 ا اداعمو ةدّوحو ادع دوعي هل داع اذكىلا داع لاقي لدعا د دض هوغو 0 جّوعتو ٠ اذه يايالأ

 . ةنع ضرعا ناكأم دعب هيلا ّدترا وا عجرو هيلا راص ؟ ع رعاو ٠ طعنا اجاوعنا هيلع جاعنإو ٠ جّوعتف ةجّوعأ

 فارعالا ةروس يف ا؟ةروريصلا قلطم عوجرلاب داريدقو | * كيوم وهف هناذ نم ىخحنا اجاجوعا وتو دوعلا
 يف اندع نا اب ذك هللا ىلع انيرتفا دق بيعش نع ةياكح | ثيللا لاقو ليفلا لظعو فاطعالا ةنّيللا ةقانلا جاعلا

 وا اقتنا دعب داع ىتح طق مهلميف نكي مل اًبيعش نال .كدلم ضو ليّذلاو جاع (ليفلا نم يا ) بانلا ريغ ىساالو

 ةنمراص يأ. ةوركم نال يلعداع لوقت برعلاو امتار راوس ةمطافلان ناك ةنا لمحي هيلعو.ةيرخلا ةانملسل اربظ

 ١ ادوع ضيرملاو . و لئانسل]و.: ةقرص ةةداعو٠ «ىلا |اهباينا درإل ةليفلا باينا ىلع ةلج زوجيالو جاع ند

 بحاصك دروع ج دئاعوهف ُهراز ةداّوعو ةدايعو اَداّيحو | .ةرابطلاب لوقي نم. ةجح ثيدحاو ةافحلسل ١ فالخم ةتيم
 "را :٠ دوغ ج ةدئاع 25 داّوعو بححوا رعاشلا ل اق .ةقانلل رجز رسكلا ىلع ةينبم جاعو

 ءعونلإوب ةداحو ةريص يا ةباتنا اًداوع مداعو. د 2 جاعب رجزا م قلك

 داوعلا لثملا ةنمو لق .اًيناث هادبو ةباتنا اًدايعو اًدْوَع| ايفاصم ًاليلخ ط نعّقلا لو
 رعاشلا لااق .دمحا | طئاحاكبصدنم يف لاقيوا ٠ جوع نم مسالا جّيعلا|

 مهضرغب سما نابيش ينب انيزج ١ نيبدلاو ضرالا وحن يفو ةكرحم ”جّوع ويف اصعلاو
 دا دوعلاو ءدبلا لثمم انثجو كاتم رمل را قف رك ير دف شاملا
 أ رمالا داعو . ةدئاعلا مسالاو.لضفا اًدوَع هفور عب داعو | ل افي يفاعملايف جوملا ابصملايف ل اق . يناعملا يف جّويعلاو
 |تايلكلا يف لاق .ناكت اوخا نم وهو راص يا اذك | يفو . ليمو داسف يا جوع رمالا يفو جَوِع نءدللا يف
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 هنراماي يف اهنع بله مان
 دبعلا اهضقي مل ايس كسكس مج

 فضلا ةارشلا باتكو فلما باتكةدبشلاو ٠ نول |
 يا ةدهعر مالا يفيل لاقي ةعجرلاولقعلا يفو طغملا يفأ

 أ هيلا عجرب ؛ تاق وحب محكم مل هنا كارل ةعجر

 دنع اهيلا عج < ب ب ةنال ةزهع نيسرابتملا ة ةئينو هس و .هماكحال

 0 ١ ناضيف اًءرش ةدعلاو . هيلع ”هحالصاف كَرَد ا

 ةردهعو: ع هيفدجوو 1 عيبملا ىلا يرتشفل

 *«ناديعلا ىَديعلا * ةتعطاقم نانبل لها دعؤيشلا
 مدنلاو .كديهعوه لاقي. دهام دهاملا ديهملا ْ

 دهع اهيلع ىلا ةيدق يا ”ةديهع ةيرق * قمتعلا|

 لخذي كوبرحإو ةيعذلا :دهاعللاو ةيهاعللا ب لارا |
 قانتايتشا كلا تان ناملططاةع لال ١ :نامالابأ|
 ةراجنل اب ىتاعتت ةنيعم رومأ ىلعرثكاف نيتلود نيب رّرتم||

 لرتملا يتلو ةلابدجصلاب فوستو امر را ن0
 ةنع |وأتنا اذا مونلا لازب ال يسذلإو ةيثلا هب دوهحملا |

 ةيقبلا الاغا ديس عرار كرك جدلا اوعجرإ
 ةدوبعم :ٌضرأإو: فورتملاو لوعشم مسا نومك را ل١ ا

 !ٍإ ةروطم يا ا

 ادعو اردو ار اهرب رمل لجرلا ريع
 3 ارابخوا روج خلل دابا اهاتا راه 2 ارو

 باب نم اًرهعروع حابصملا يثو٠ رهاوع ج ضيا ةرهاعوأ |

 اهّرماع#ةغل دعق با نمار وهعرهعو.رهاعو فرج بعت
 رهاعلا * ةرهاع» شو رهاعم وهف اهرهبع ىنعب اًراهعإ|

 شارفلل دلولا ثيدحلا يفو . ثّنوملاو ركذبلل لعاف مسا
 شارفلا بحاصل دلولا تبني انا هيسا.رجا رهاعللو

 اك وهو بسن هل تبثيالو ةبيخلا رهاعللو جوزلا وهوأ |
 ضمب نرال <يشال يا. ةبينما كيسا تارتلا هل لاق
 .عرشلا ةلطباف ف ىفرلا تن , ِبَسَتْلا تبني ناك برعلا| |

 السلال ةدهعلاو ةَدبَعلا * ةلافكلاو ناضلا نانبعلا

 | نم هيف كردأ ام يل ٍنالف ىلع ةندهعو ٠ ماجا

 | رهاع ةرمإو» را 0 ٌرهاعوهف قرس وا ىنزو ّرشلا عبت

 توع

 رهيعلا * ةراجحاب جرا وهو رهاظلا ىلع ةلمح مهضعبو |

 ثئاغتلا ةراد نبا لاق. و
 اًرهع يقاليول يلاالو رم لنحيال مانف

 ريح نم لي رهاعم وذا

 ممضعب اهركتإو اهقروبو اهب ىؤادتي ةرجت فعلا
 يمدعل | نينا ا بت يف عقوو. ملا ومان لاقو

 ةماظوهو ودا ازوريفلا لاق .هاا دنت
 سيدغل هع هعب اهرجز لبالاب يارلا هع
 :اراإو ةنيلخلاك ظعالا كلما لهاعلا - لهع

 لهاوع جاهل جوزال
 جرخ نمو .ماقا انهَع نيعي ناكملاب لجرلانهبع

 لح هدارم نالفلو .دِهَع هبلإو دج لمعلا يثو. اذضا

 + ةئبعلا مسالإو رةنوخيب الب وار سكتا وا فن اًضيا انهعا
 نمالاك دلانلا لاملإو ريفنلاو لعاف منا نداعلا

 دحإوو نالسكلا يخرتملإو تباثلا ميتملاو رضاحلاو
 ةقانلا حر يفقوّرعإو ةبلقلا نيلب يلا تاذعسلل نهإوعلا

 ع اب : يا هنهأ اوعىلع ءمالكلا قرو٠ ناحل حراوجلو

 نوعلا + ةسابكلا ل ناهعلا + أطخا ما باصا

 لام نوعوهو ٠ ٠ نوفيع ج اًنإولا غوبصملا دا
 راك ١ بيضقلا قفن ةتهيعلا**وياع مايقلا نسح ينأ

 اطل ةرجتو نوعلا نم ةعطتلا ةنهعلاو ٠ رةوتسالبوو ١

 ةنحإلا يق ةغلو ةارق : ةدروأى

 رباكألا هايحلا يل

 ةتعقو (ٌيواو)ةهعا لجرلا ىأ -وهع أ
 ةفيطللا ملا ليبللا لمإو شجم اوهرعلا# ةهاعلا هل ام

 ديدش كلذ دو

 نيئضلل ٌرِجَز ياو و 8

 يف ربوعلاو : ث ب عيف ركذ هيناتيوعلا

0 : 
 + ربع: نىنح ةفرص انوع ةثوعي رمالا نع هنا

 * ريح اث عت ثكوعنو.ةثاع رمالا نعو.ةطبث اثيوعت دع كلا دع همس لوو 2
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 دجت ل كنيع تأقفوا كلناف

 رادو دعس لثم اَدِج كسنفنل

 هئانغب بلحم ةرارز اتيب

 لشن سراوفلا وباو غغاجو
 ةلوتف تاتفاخلا امأو

 0 : الل و نيو

 عماولا ا تاقفاخملا نيإو

 / ظح ويف ناسلل نوكي لابو نا ىلا آن يونعملاو

 ةتاتعمو مالكلا مين ينعمو ٠ بعل كبلكلا د 565 وه امناو

 0 لبالا هب رجزت توص ما '© هعاةع

 مآ .وعلاو ىبهعلا *ةلهج 6 ةببعي ودل > ولا تع

 ةنمز كلا . لك فضلا «ءنه

 ُث -.

 2 ةقين وذ يأ. ثهيعتم لور 4

 يهل ال فير 2 نينايبلا مالك يف مفعل

 را يفوبلا دهع 42 هاص وأ ني لهبعل هيلا دهع

 .مدآ ينب اي ملا 1 لا نإ ةروس هس ةنمو» مدن

 ةيفل م 0 اهظنحو اهاعر ةمرحنا دؤعو

 هب يذهعو ٠ يئافل ي٠٠ اذك عضو كيس دهغع لاقيو

 رعاشلا لوقو .ٌبميرق |
 ركل ام ءا ايرادلا دههك سيلف

 مديف مالسالا هاج تكلو تدهع اكرمالا سيل ياأ
 ام يا تدهع اكرمالا لوقت . ةتفرع ةتدهعو . كلذ

 نوف

 اذ ديما بردها هب ٌةتفّرع ع لاه ةندهعو٠ تفرع

 ينلاو. هاف و هدعوٌّنالف دهعو.ل احلإو معلا بيرق يا

 ميةليعأ اذه ليت لاح دعل لاح ةاعا ارو ةظنح

 .هدحوهلل | دهعو. ةناعارم مزلي يذلا قثوملا يف ليعتسا ظ
 يل اًدهع نةهرلا لاع ذخنا 5 ميرم ةروس يق ةنمو ا

 دهعو . َنيَض اذك يف نالف ىلا دهعو . ىلاعن هلل اذيحوت ظ

 ةدهاعم هدهاع * ةداهعلا ةتباصا لوهجلا ىلع ناكملا|

 اذا هاد دهعل اوفوأو لخلا ةروس يف نمو ٠ ةنل احو هدفاع

 (كديعأ لاب. ا و يلع
 نمكدهأو كسْوإو كنب ١, يا ديعلا اذه قابا نم

 ةدقنت هدهتعاو هدهاعتو هدوعنو .كلفكا يارمالا اذه
 | اسههلع ددرتو اهانا ةعيضلاو .هب دهعلا دّدجو ظفحتو
 لاقو. هت دهاعت نم عصف 5 دم ةيبارافلا لاق .اهحلصأو

 | الا نوكي ال لعاذنلا نال ةتدهاعت لاقي الو سراف نبا
 نم انالف دهعتسإو .انل احتو ادقاعت ادهاعتو . نينثا نم

 الاكل كح ىب تالفو فلفت: ثداَرَح ةنيض ةنشت
 | * ئسولا رطم ُلّوا ةداهعلا * ةلهع 4 هيلع بتكو هيلع

 أ ادم هلو ةيعكي يذلإو نيمل او قثوملاو ةيصول اديعلا

 || ةيعرشلا رومالا ةياعرو ةل ادعلا ءارجاب ويف مرماي ةالوللا
 "00 توتا مر وهو ضيا ةماندهعلاو .نامرنلاب»فرغتو

 | ناضلإو ةكقولا اًضيا دهعلاو . دوهع ج ةيصولا ىنعم

 ظ لخدي يرحل لبق ةنمو. ةمذلاو نامالاو ةدوملاو
 || لزتتملاو ةيشلا دب دوهعملا لزتملاو .دهع وذ نامالاب
 || لاو هيلا لوعجر ةنع اوأننا اذا موفلا لازي ال يذلا
 جولوأ للي ةرخآ كردي رطم دعب رطمو يسولا رطنم ٠
 :راطقو ةرطقك6دوملا عج دابعلا لشافا ”:اهعو د دوهع !

 ظ تيك يتلا ةسدنملا رافنسالا ىراصنا دنع مدنلا دبل
 0 ا تيار اطوأ : داق 0

 | فاخب يذلا دل 0 ور 0 0
 | هنامز يا يلابش دهع يف كلذ ناكو .هتافو دعب كللملا

 | نر يريرحلا لوق ةنمو ٠ يتفرعم يا اذك وب يدوعو
 || يا اًبيتف ترص ىتف اهيفس كبب يدهع ةدبرحما وتمام
 || .اريفس تنك كتبأر وا هيف كنتفرع يذلا نامزلا يف كنا
 || ىه ؛يهذلا دم .مكتاسقا نم ٌناعفال هللا دهع <لعو

 ىه يركذلا وا "يجراخلا دعلإو . وش هلببةركَذي ل يذلا | ٠
 دماعتي نم رسكدف جب ديرملاو .ةوش لبق ركذ يذلا
 | رلسم نب ةبينق حدي تيدكلا لاق. تايالولاو رومالا

 حوف ركذيو 'يلهابلا



 اهيف ناف تاب بالا ضرالاو تاون هترئايبب كرب يرن "

 ناوتعو .ةّئيلا لو لدجلا ملعو مالكلا لع ناونعأ

 باصو سلو عوضوملا مويغم راسل دنع عوضوم ا
 ايناونع اًفصوو عوضوملا
 .لزنو ثدح ١( يلاي ) نع ينعي نالذل رمالا قع أ

 ىعو .ةتربظا تابنلاب .نضزالاو ٠ .عجن لكالا هيف ىتعو ا

 ةياَعوب هلو .ةدصقو دارا ياَمعو الع اذكلوقلابأ|
 ةلغشو هل ض :رع اينعو ةياتعو ةياتعرمالا ةانعو .ةظفحا

 يفعو أ دعو ةياتع ,ةجاح لوهجلا ىلع نالف يقع قاد ْ
 ةقشم ةباصإو اهب نةعشاو ميقا ليلق اذهو قع ع

 يتجاح نكيل يا يتجاحي َنعنلو .نعو ٍناع وهف اهبل

 هوا َيفَحو . عجن .ىنع ىتعي لكالا هيف َيَعو .كّرسلل ةلغاش

 هةاتع * تبصت ءادع لجزلاو .راسالا يس بمن لجرلا
 |١ تناتكلاو .هيلع ةودر ام ةنلكو ةنرحلإو او ةبصلا يدل

 اًنالفو.ةجللاعو ٌءاساق ةاناعمهاناعو .ةئنع ل اقيو «ةنونع
 . ملام نوناعي امم لاقي . هيلع ماق لاملاو . ”ةرجاش
 8 نعت لج را تع و.ةن ةنونع باكو. ةيصنا ةرعا ةانعاو

 ةانبعا رصال]ب ىنتعأو» اههثجت ةينعلاو. ماساق رمالاو: 2

 عمو رثاع ةانعو : لعاف مسا يناعلا * لذتحإو هب مها
 * بع ةأرمإو نع لجر لاقي . جلا علا *« ةةهلاابم
 ةلانملاو ٠ ماقهالا ةياتعلاو .ةيانعلا * بمللا ةيدإ
 ةينعلا *ناونعلا ناينعلا * هاضنلا ءايكحلا دنع ةّيلزالا
 ىنعب ردصم أماوهو ءيثب مديل نتمللا ديرتنا

 حالطصا يف لن لوعفم مسا ينعم فخم وا لوعنللا|
 ليقو . صاخملا ىلا ماعلا لقن هيشبب دصقي ام ىلا ةاحنل
 .اظنللا نم دصنت تييح نم:ةينهذبا ةزوضلا ره ىلا
 هيثلا كلذف ءيشلا ةآزاب عضو اذا ظفللا ليقوأ
 قصب تيح نموالولدم يسب طبل يلع قدي لا

 اًموهفم قس 4 ةتعأ صحي رتبت قعم ىو ظنللاب|
 يف لاقو. . ىهسم يس . امسا هل عوضوملا نوك ثيح نءوأ
 ' تلعف حمال ةماعلا لوتثو متاحوبا لاق حابصللا |

 ةلوق اهتموا ضعب لاق معن هبلك#ت : داكت الو ىنعملا فرعتال برعلاوأ |

 ما/ ١

 لاق .هآلا ديدغتو نودلا ركب اذه نعم ام برعلا|

 .لهلو .ةدورحلا فاصوالا ةي'اضعب مضعب فلاخ يا

 ةيداملا ربغلا 7 سرد هيت واشعلل اذن
 ةيرسلا ةايشالا نع ع نوئحابلاو

 قدزرفلا لوق | نم

 دا شلي ءقاملاب كتيلع |

 ياداوس انعم يفو كلذ انعم يف اذه ديز وبا لاقو
 لالقو .اموهنمو انومضمو ةلالد هتهباشمو هيلثام

 ةاوحو ةانعمو دحإو ةتانعمو هيشلا ىنعمو اضيا ةينارانلا
 و . ظنللا هيلع لدي ام وهاةلك ةنومضمو ”هاضتنمو

 /"كحناو ني نافلإي زسفنلاو ىدملا تلمت نع بيذهلا
 ةببثو هيالك قعم اذه مم وق نانلا

 يآ لونل قباظمو فو ةئلللوو اقنوفظم اذه نودنريو

 ةرابع ىلع ةغللا لهاو ةاحتلا عمجإو ءيبارافلاو ديز
 ىنمملا يف اذهو اذهو اذه ىنعبب اذه اد طوق كو اهولوادت

 كل قام ياانه ىنعم ِ انهو او

 ا

 2 و دحأو

 ىدحاي كردي الام يوظف 59 ا يملا

 ىلع يفاعملاقآطنو .اضبا نييلا ةلباقيو ةرهاظلا سوح
 ىوذنلإو لعل اك ةدومحلا فاصوالا نم ناسنالل ام

 نسح نالف ل اقب . كللذ ريغ ىلا مركلاو نسحلا ىاخملإو
 ةيفارحلا هتماقم نم ٌيربرخلا لاقو . يناعملا

 ايندو نيد نم تئشام اهب

 يناعملا يف اوفانت ناريجو

 يناعملا لعو ٠ ةيزاجل

 نئعملا ساو. 00 نع هب زرتح ع

 رواج نمو .تزاغبل لها دنع ىلإ و م س يف رك ذ
 الف ةيفاقلا ىلع ىيف مداتعا رثكإ أو معامو ظنم نم عون

 يف ىتمانإو .رعشلا نزو وا ةغللا ةمص نع هيف نول اس

 تاقفاخنإو يبمخلا

 .ةلوق اهتم دئاصق عبزاب كتيلع لوقي
 مراد كردتل يدت.نا كتاف

 هدفاكألا بج لي قمل كينال



 اذحإو انملأو ونعلا * ىرسالا ةلزنب يأ ناوع دنع نييعلا *ريسلايف ةمدقتملا ةبادلا ٌنوُنعلا * نو ن ع

 ع ءمونلا سانلا نيو يجاونلاو بناوجلا ينو ةنعألا تدم يك | ةنيبعلا * هياطب حير سبح ىلع ر دقي ال نم
 ةرنعلا * سانلا نم ةاتعا انداج لاقي . تش لئابق  اهقالخا نيطايشلان ءورجنلفارطانانعألا * نيعلا

 مو دض ةٌدومإو زهتلاو مادبا يأ ل مسالا 3 نمضرتعا اموات افصواههحاون ءامسلا نمو
 * ليلذلا عضاخلا هَعلا +ارهقو اًرسق يا وع ةّكم | نامسا ةتينعتلاو نيِنعتلاو .ندَع عجج ةناكيرهوجلا لاق

 غب دّنعت رعبو لوب نم طالخإو ”ينعلا ثنو 3 ارب ومع يجب نعملإو ٠ نينعلا نم

 ينفت ةينعلا لالا يفو . برجا ربعبلا اهب ىلطي سنشلا | ةيراجو . نعمل ثّنوم ةتعملاو .بيطخلاو هيث لك ف
 3 وكذا طالخالل ةيسلاو قعردصم هيلا *« برجل نونجلا نونعملاو . ةّيوطم يل قلخما ةنئعمأ

 ةيفع نب ديإولا لوق فو. 1 مسا علو ىهن ّلذو عضخ (يواو) ءانعو [ونعوتعي هل انع
 ىقعملامدسلاكرهدلا تعطق | .ةادبا ثلا انعو:مهف اريساراص موقلا يفو .يِفَعو ناع

 ظ مرت اف قشمد يف ردهم ضرالاو . هجرخا ءيشلاب نالفو .ةوهأ انالف رمالاو

 نع بغرب هنا ةنعلا يف سيح > جام اذا مثلا لهتل اوه | تبنت مل يا ءيشب اندالب ”نعن مل للاقي.ةترهظا تابنل بأ
 | ]دنا ةريظحلا يا علا نم نعم ةلصا ل اقيودتاحن ةمرلا وذ لاق :امبشأ|

 ةنإونع تاكل حكرا 5 ثانونلا 0 نم 4 م هللا قب و

 ١ هالله ةليولفلا نئاونعلا ج :نشوتع اهريجتو اهسييي الا بطرلا نم ظ
 قولا ول ءامب ةبرفلاو :ةمثنف ٌءاتاءيشلل بلكلا انعوأ

 ةنولع لاقيو . ةنإونع بتك ةنونع باتكلا َنونع قش نالف ىلع رمالإو ٠ تلزن نالفب رومالاو .ربظفأ|

 باتكلا ٌناَنَع * ناونعلا ممالاو حو ةننعو ةنعو | هذخا اذا كلاذكو .اربق ثلا ذخا ةَمَْع الف انعوأ
 ْ نب ةنال هب تس ةلجابي دو ةعمس ةناّبعو ةناينعو ةناونع رعاشلا لاق . دانضالا نم وهف الك |

 أتللدتسا ام لكو٠ نآمركن انع ةلصإو طع 2

 | لت ةماظ كلذ انو ربع لع كروم اهييخل|...املانللا رمل اهيح ةزكلو 0

 | او ةنحابلا تاوبع رهاظلا لاقي هل ناوست موقلا يف نالفو .راسالا يف بشن اع ىتعي ريسالا يعوأ
 ([دعب وربظ ىلع مك 5 اه بابكلا حالطصا ف بوتكملا 10000 0 * ناع وُ سبنحإو مف ارا راض

 | تراكمو هيفلو هيلا بتك يذلا صخغل ١ منا نم هبط | ضرالاو .ةعضخا ةانعا هانعإو . ةينعل اب الط ريعبلاو
 يف ناونعلاو .ماللاب ناولعلا نولوذي ممراكاو .هتماقا | .اميش ضرالا تنعا ام لاقي .ةتتبنإو ةنرهظا تابنلا|
 المنا قأيف ٍضرغ يس ملكمملا ذخاب ن ناءاغلبللا فرع يدع لاق .ثعبنا ام يا

 رابخال اًنونع وكن ظافلا يف ةلثماب هديك أتو هلكت ب لف ةيلولا ىعأ ام ناكأيو
 | ناوتعوهواّدج ”ميظع عون ةنمو .ةغا اس صصقو ةمدنتم| اعرازملا اهلا تافاحب ناك 0

 مولعل عتافم وكت ظانلا مالكلا يف رّكَذِي ناب مولعلا | لعاف مسا يناعلا *اميش ةنم صفني ل يا ثلي ل ةلوق
 ٌلنإو فارعالا ةروست يف درو ام لوالا نف .اطلخادو | يناعلا ثوم ةّناعلا * لئاسلا مدلإو ةانع جدبسالاوأ
 ناونع :ةياح ةيال اهنم لاق انتايك نينا يذلا ًابن مهلع | رصعنئ الف لظن اهنالوا جورلا دنع ةسوبحم اهنال ةرملاوأ
 | كلا ذكو ماعنالا ةروس يف درو | يناثلا نمو ٠ ماعلب ةصق | ؟نهناف ءاسنلا يي هللا اوننا ةنمو٠ تاوعو تايناع جأ
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 نانبلا اهب هبشب هارج ةرماط ةيزاجح ةرجش معلا * منعلا

 بيطلا يلا لوق يف كب وضخلا
 0 يطلا نيعب يلا ونرت

 ماعلاب درولا قوف لالا عجنتو
 | فم ل 3 طويخو ياذلا بورذملا فارطا متعلا وا

 * غَرَولا نم برضو جعل ١ كوشو هديراعت يف مركلا|
 ئينعلا »« نأ.نالا ةفش يف ةتْشلإو معلا ةدحاو ةمكعلا

 رّكلا عادتك موني د *رمحالا نسحلا هجولا

 جيان 3 لبوطلا جاتعلا - 2
 س راع #2 ذآ

 ءلانو :ءو اننعو أتَع خرعيو ْنعِب ثيثلا هل 2000

 ةلعفاال لاقي ضرتعاو هما اربظ ) برضو رص ا

 .ناتعلاو ل مسالاو: ضرع ام يا مي الا يف نعام

 باتكلا بتاكلاو .فرصناو ةدع ضرعا يشلا نعّنعو

 32- سرثلاو انانع هل ح 3 0 0

 لا مالا يسنأ | ل انعنمو رانا يطوتالا

 كل 00 نولوتيو.ةنودع 7 تانكلا نع

 رماجلاا ندعو .2ي تانونلا ىدحا نم نولدببف ةينعت

 ىنعك ل ووجلا ةغيصل هتأ رمأ نع نع ةاناط هل لءج

 اًنانعا ماجللا ّعإو . ةضراع اًناتعو ةتاعم ةناعو . نع
 هنآرءا نع نع .ماجللاب ةسبح شرفلاو .اًنأنع هل لعج
 ةضكرع اذكل باتكلا ّنعأو : 9 ىقعمب 3 رول ةغيصل

 ياذا 8 0 ع تننعإو ٠ هلا ةفرصو هل

 ربل اًنبنعا ثلا هل ّنتعإو . ةفرعاال هيغل تضررعن|
 ناعلا * مربخي مل أ مدنع امنتعاو:ضرتعاو ةملل ١

 ؟راعلا ك ثنوم ةلاعلا 1 ب ليوطلا كك لعاف مسأ ١

 . عفتراو اهنم الع امو اهترظن اذا اهتم كلل ادب ام ءامسلل
 | رسكلاب يدابازورينلا ةطبض دقو .اهبناجرادلا نانعو

 كنامارهظ اذأ ةيثلا نع ىرم ثمنا ناتعلاو ' انمي
 ةبادلا هبُكلسُع ي ذلا ماجي اريسو َناعرددمو ضرتعإو

 .ناعو ةنعأ جايب الف لا ضرتعي يا عي هال هب يي
جوا نآملا البح ناناتعلإو

 نانعلا فرط لجرو ١ ابنا

 86 ميش يف نوكت كنزا نانعلا 1ر١ تنبح يا

 هش أيل ّن ع ةناك أمل امرئاس 0
 كم ينكرشأ لوقنف 0 ْ د ضراعت ناوهو

 هاوس انوكي ناوه وا ىّلغلا بجوتسي نإ لبق كلذو
 لاقيو . ناتيواستم ناتفاط ةباللا نانع نال ةكرشلا يف

 يدعجلا ةغبانلا لاق .فصولاب رابع ةكرش اط

 نانعلا كرش اهباسحا يفو اهانث كي انيق اكراشو
 نابا ينب ةكسن تدلو امو . .لالهنب ةللن تدلو امبأ نب

 طنف ةلاكو تنيضت ام يف ناتعلا ةكرش تانيرعنلا يفو
 جيرلا تود لاملا يف يواسنلا عم ةصتو ةلانكال
 نا كاناع * سنجلا فالخو لاملا ضعبو هسكعو

 ةناعملا نم ةناكك تياغو ك دهجو ك اراض يا اذك ل عنت
 يد مسإو ةباححل | ةنانعلا# ضرتعا يا ّنع نم |

 بانل لزم كلاذب امو ره ٠ك ع نم مسا نّيعلا
 الرطب ا نع ناَنَع وهو. ةغل ابل لاعفُن 4 5 ىلا |

 ند ةريظحإو لبحإو هتأرما نع ّنَح نم مسا هنعلا
 ام هلا رذفلا ٌنادتدو . ليفلاو لبالل ليعت بشخ

 4 نيكرتشم 5 يرتشاف و

 ىنسحالا ْل ق٠ نع ج كاع د

 ىوذدق ٍلباذ نم ملا ىرت

 نتعلا قوف عقر ٍبطرو

 هيلا فّرصي دقا وا فردنم ريغ ةنع نيع ةتيطعإو

 ةعاسلا كنا نع نيع ةتيارو . هباخحا نيب نم ةصاخ

 يش ام يردا ال ةّئعب تننعاو . ارك ما عب

 قا اعمل قابالا رت نينعلا * + العا ركذا

 ضرتعا اذا نع نم 0 ليعنف هي

 ةئينعلاو نينعتلاو ةنانعلا مسالاو . ةريظحنل علا نم وأ

 ال نموه نينعلا تانيرعتلا فو. ةنيتعتلاو ةنيئعلاو
 ردقي

 نود بيلا ىلا لصي ا نس ريكوا يضرمل عاجلا ىلع
 يبتشن ال ةييح ةأرم او نيئعلا نمل نيل عركبا |

 5 رك انكم ا ةناينعو ةناونعو ناَونع هلال

 ا/ ١



 مح كيع

 لمرلا يف عقو ٌنالفو . باوبالا يف رجا لجرلا كنعإو | هيف ماقمال ةقنعم دلبو . روذكل ١ عطق نم فطعنا ام
 . كتع ىنعب لدرلا كّتعتو . ةقلغا بابلإو . ريثكلا | يديا تيب ريغصلا لبجلإو ةدالثلا ةّتنعملإو .هتبو دجل
 رجارلا لوق ةنمو . اًضيا كتع ىنعمب ريعبلا كندعإو .ل امرا ىيناعم عيججلا يف ملوقل ةقانعم سايقل لاو لمرلا
 مل نا تكله لوقب ٠ كننعملا َوبحٌبمحت ل نا ُثييدوا | ليوط صاّجالا نم ببرض نانبل اللا دق لل

 لاقب.مزاللاو لعاف منا كناعلا * دهجي ينل اح لمحت | تانّيعملاو ٠ ةّبيود ةفّئعملاو ٠ . عطلا ذيذل ريغ ىنعلا
 .كلناع ةلمرو . ةنيعسلا ةأرلاو . مزال يا هل كناعوه | مجلاب لابجحلا نم سوماقلا قو. لابحلا نم لاوطلا

 لاق.وبحينا الا اهيف يثملا ىلع ريعبلا ردقي ال دعت اهيف نام كسلا
 ٌةأطخو كلناع د لاقب . رمحالا كناعلاو ٌييرهوجملا كئاغ تابن توقنملا -
 كلنعلا * هال اب كلناعلا ةنا لاقوإ ٌيدابازو ريفلا | داقتعلا # كلهسلا نرد برص ا

 "ةعطق وا هنلث ىلا ِهِلَّوا نم ليللا نم ةفدسو لصالا | فرك ,ىخغو مطباو الزان بمملا عيد رتتعلاو

 امرا كنا او كنعلا ل اقيو.يقابلا ثلثلا و ١ دق ع

 عج كنعلإو 4 5 طع اموت لكى مو بابل كنيللو | امل راانكتطتا لإ ةلاووكشا كاقنغ

 يا يوقف َكنَع لافي. لصالل كنءلا ككللو ركيع بلقو ضيبأ م ادام وا ٌيردرإلاو ّن ضع وهو ةنم تبني

 كتنملا * كنع ج دقعتملا لدرلا كينعلا * صا .لصالا يلرتسلا عركوه لاقي لجّرلا لصاو ةلغنلا

 كناعم ج ىّلعملا | ةرفنعلا * ٌةبجتح ةفان رقتعو . معرارتل نيقاهدلا دالوإو
 بكانع ج توبكنعلار 1-2 ع ثاوبلا ىتنا

 * عجلا أيا ةريخالا ةنايلا دا ننكعإو يقعوا هاك2) كليعلا خم فرش را

 | توُلعَق نزوب تويكنعلا + توبكتعلا ىثنا ةبكنعلا |زدنعلاوباو « شوجنزرملاو راحلا تادرج رقعلا
 | اهماعط اهب ديصت ءاوطلا يف اطويخ اهباعل نم جنت ةبيود | ةرمعلا *هنينكل ةاضقلا ضعب دنع ةتداهش تدر لجر |

 | يو هالترل اب فرعُتو ضرالا يف يح اتيب امسفنل ين ينبتو 'مسلإو ةيهادلإو ةيارلا

 * تان :ويكنحو بكانعج ثنا الع بلاغلاواهتمعونا ثيبخلا يفادلا سقنعلا

 |ىنا فاحلا مدقتب ةامكعلاو ةويكنعلاو ةايكنعلا | هيلا ىلن هب نشقتعت * هب ىلعت ءيثلاب ىشقنع
 رعاشلا لاق :تويكتعلا | هي فوطي يذلاو دغولا ميلا شاقنعلا * دّدشتو
 1 از لع راكع تيب ؛ اهناغل نمطقسي اناكا لازهلا شقتعلا * ةيشالا عيب ك لا

| 

- 

 قحالاو بلصلا دّكتعلا نمو برقعلإو ةطيلسلا ةآرملاو ةيهانلا ريقنملا
 را * "رت ةيف راص ةركدع رييعبلا مانس ركنع اهنتكنسِي اهانق داكي ا يتا ١ لبالا

 ةيظعل | ةقانلا | ٌبضلا ةصئاق لّقتعلا
 | ىنعبب رعشلا شكتفقإ## جاه بشعلا نثكتع ملف عفتراو دّقعت اونو كنَع كعب لثرلا كَ

 ا( .نيزتيالو نهديال نا يلابب ال يذلا شكتعلا#شكعت | .رثخ نبللإو .تصعو تزنن ةأرملإو . قيرط هبف نكي
 ظ ةماعلا دنع نثكَحلا ةنمو | لمرلاو . دكو لمح سرتلاو : نضرالا ف بهذ يالفو
 هال اصلا ا |دكب ملف لمرلا يفراسريعبلاو» اهترجح تّدعشا مدلإو
 ..ةقعملا يف ةعقواو نع ةكتع#انلغا "بابلاو. لل



 قنع

 رعاشلا لاف
 قاتعلاب مم مايابسب مكر اكيناف ميج نا

 عيجرت معمم 1 عرفا لودي "يبارعالا 0 لاق
 اًضرا..ىابسلاو ٠ ةسفلب غبأو مايابس ممكرتف رئاطلا

 شعن تانب كثر# اير 7 نم ىطسولا
 هبناج ىلإو قاتع ينانلإو دئاق اهرخاوه ىذا | ىرغصلا

 ىهو قديصلا هبناج ىلإو ”قانع هيناثو ريغص دئاق
 ةنمو ٠ نيماع ةاكر اضيا قاتعلإو . رّوتحلا ثلافلاو ىهس

 ةاكز وهو آل نع ىوربو اًنانَع ينوعنم ول ركب يبا لوق
 سرفو ةمرلا وذ اهركذ ءانهدل اي ةيداع ةرانمو ٠ ماع
 قثعلا * ةبيخلا ةقانعلا * يلهابلا وربع تب ملست
 نيب ام نإويحلا نموه وأ ةبقرلإو ديلا قنعلإو قئعلاو
 ج ثتويو ركذيرخآل اب اهدحا لصوت ندببإو سأرلا
 نمو سانلا نم ةءامجإو ةاسّورلا اًضيا قنعلاو . قانعا
 ثيدحلا ةنمو ليق .ةنم ةعطنلا زبخملا نمو اهلفسا شركلا
 ىلاآلارعا مرثكك يا اًقانعا سانلا لوطا نونُذوملا

 اًقانعإر يورو ٠ قدعلا لوطب تونفضوتت مهنال ةآسّور
 ىلع كلذ ناكو ةئهلا ىلا اًءارسا كسا ةزيطارسكب

 نولئام يا .كيلاّقنع هو .رهدلا مدق يا .رهدلا نع
 رعاشلا لوق ةنمو .كورظعنم كيلا

 اًنيِه توف كيلا مقنع ةلهإو قارعلا نا
 قنعلا لوط ىتنعلإو . اهجاجم نم عطس ام جيرلا قانعأو

 نم مساوهو بادلاو لبالل ”عمبإو سف بسم سو
 رجارلا لاق . قانعإلا

 |فئرتسنف ناولس ىلا ايف ادع يريس <قان اي
 قتغألا ثوم ءاقملا»# ل اذلا باب يف ليمذلا عجار

 برغم ةاقنعو ,رغمو برغم ةانعو برغملا هاَقتعلإو 1

 »؛ مظع رئاطوا م ١مل لوهجم مسالا فورعم رئاطأ

 عال لم دع م هَل ادإ| ظافل الآ نه هو ١ هناريط يفأ

 |[ َنَحح لف تأنف دالبلا يف تبرغا يتاإو ةمكألا سارو

 ظحابلا لاق . اهننع لوطل شيفو قوطلاكن عاب |

 قنع

 ىربالو مسي ءيشلا يف ةاقنعب لثملا برضن اهلك مالا

 ساون وبا لاق 3

 برغم ءاقنعك الإ هرب امو

 لكملا يفو كولملا طسب يفرّوصن
 رقي زر ريغ نم سانلا اهبع ثدي

 لع امو رت نا ام ةروص ىرت
 تلاق هنالطبو ميش كاله

 تيكلا لاق يس نع رجلا ينوب .تنلح
 انشاكأين دو نيد نم نساحم

2 
 قينعلا * ىلويطا نع اقنعل أب .نونكي ةيفوصلاو
 لاق .ةقئاعم يا ةقينَع وه ل اقي ٠ ىنئاعملاو دنهل ىننعلا
 رعاشلا

 اقينع ل كنيط لايخ تابو

 احالنلا يانلا لعرح نا ىلا

 نم لحنو قِنَع ج ةافنع ىقئالإو قنعلا ليوطلا قنعألا
 يف بلكلإو . ةيقنعالا ليخلا هيلا بسني برعلا ليخ

 ليخنإو ل يه ناقهد تانب قنعا تانبو .ضايب هقنع

 رمحا نبا لوق رّسُق نيهجول ابو ٠ قنعا ىلا ةبوسنملا
 عا تانب ٌلظن

 ع تربخا اذا برعلاو

 ع
 انبدتغيو ندري هتياورأ

 اذإو تاجرس نمْآرلا ترش لجرلا قيعالاب ديرا اذاف
 اًضياوجنا نيا لزق اما. 20,ليخبا ارم لفل ديزا

 قف رشم ةاقنع نم ةانلخ سار يف

 لبجألو لبساب مود يغ نيا

 لبس اهقوف نوكي نأ نا يقال لوفي البج

 جضرالا ن انما ل بسلا قوِتعُتلاو .اهنم ل لبجالو

 ا ىفنصي ةناف ٠

 هس ترد 3 .ةبقا ١2 هلا دنع زاع ادعرعم كل بكعم| ده

 . قينعم جا ىتعلإو قتعلا ديجلا سرفلا قانعملاو

 . لهس هيلاوحو ضرالا نم عفنرإو بص ام يحلو

 لاما قانعا جَرخع ىئدعملاو . ةعفترم يل ةقيعم ةأبرمو
 ةقنعملاو ٠ بارسلا نم ( ميجلاب لابجلا سودافلا فو )

1١/5 



 تنع

 8 : كلشي 0 نإ 0 0 لونلا

 اهتفاوتالدلب يف يف يأ . ةفنتعم لباد 3

 ةيضضل | ةّءسملا وأ اهنم 2

 ريصقلا ميدللا سينعلا

 د ُسفنَع لجر ا ةث فك ةليوط ت تناك لا يدع

 اليك يلع يا اهشيشقنعو اهشفاتعو ةيحلإ |

 اذ 227 هيف دلك 01 لماطمل» صخنع

 #ادّرجم ص فنعل وقل ةماعلإو. .وهزو الأب
 مسجلا ةليلفلاو ءاسيحلا ةليلقلا ةئيذبلا 70 صختعلا
 ةيجحملا ةل انخلا ةروصقلإو ةقيبخملا ةرعادلإو ةكرحما ةرينكلا

 ةريثكلا ةصقتعلا * ىلخلا ةوسلإو تالا بلعإلا ورجو

1 

 جيرلا ةنئنماو مالكأ 0

 + ضارالا ادعو + الا ةدسلا ميلا طفتعلا

 تنألا لا 5 نيب ام ةطننعلا |
 تلقو قوفنَع وف ]2و ةنييحن ةقفنع يلا ٌقفنع

 .نّكّذلإو ىلفسلا ةفشلا نيب تاريعش ةقفتعلا * قت
 اع ىلع ةقفنحلا تنلطأ انيروءاهلتو اهتنحل كلذاط ليقأ

 قفانع 8 تاريعشلا كلت عضوم
 مخولا لوقثلاو ةكفيحلإو ىتحالا كتل
 ضيا مكَسلا هل لاقيو رجت لوُقتَملا
 ىاُهلّوا ةناوذتعو وريغو بابشلا ةننع -وذنع

 ىذصلا وهو وفعلا نم نالعنف نإوفنعلا لدق .هنجت!لوا
 ةلاح -- لوا هال يظل !نك ع ناولبغاو ا

 نم نوكي نا لمحو قفر ريغ ىلع يرجو رقرخ
 ىنعك يشل ١ تنينعا موق اذه ماودإو َّق ادبالا باب

 ًِى ركشيلا ثعأب لوقو .ةتلبقتسا اذا ةتفنتا

 اهليعر ناوفنع لوا ُثدُق دق
 اهللاغما ةبيتكب اهتففلق

 اناوفنع نوجرخم مو .اهائاوا قباوس تدق دارا ةناك

77 

 .تجرخ ةئسإو ٠ تلاط لفل | زيفاوكو .فرشإو ىثم | ريغ يا ٌفنتعم ؤيرطو .ةادنبا يا اًاننعا انم كلذ

 ||[ تذخاف ةاش تلخد تل اق ةلمس مأ ثبدح 4 ةنمو , هيقنعل ةديدحلا وأ جورفلا نيب ام ةديعبلا ةقادلا عَ

 ا ا

 هلع ىتع * قبعا ناك اقنع قيعي لجرلا قنع

 ذخإو ةبيخ انالفو . ابعت نم اًببرق بيطرتلا غلب ةرسبلاو

 لاجل ني نمتناف تقال رد حض مرق

 ١ يا. 0 00 كاكا مسا لعل

 هانلاب رع ةلعزو 9 0 7 11 ككل
 | هيفنع ىلع 4ك لعج اًقاتعو ةناعم ةفناعو هجم ناكل

 | ]رقاق اهمملاب طاحت اوحوةمزفإو قاض ىلا ةمضو
 إ دسأ ينب نم

 مراكا لم ىتح بحا |ورباكف

 0 نمو ىوا نم دجلا قناعو

 علو لال راو ىلا ا نيقاو أ

 ا اييارالفو سا تو ذاعرلا ا اثرقلت' ةلضتم

 ْ لخد عوب ربلا قن قئحاو : دلت هتنع ةيس لعج 2

 || اقناعتو . ورح كب ةقنعو ةسار ا
 ٌْ ىلع هيدب امنم لك ذخا اقننعإو .رخآلا اهدحا قن

 | 6 2 نما علا 0 د

 ||*برعلا ا هذخار ال

 ظ دالوا نم ىثال قاتلا *عوبريلا ةرخ نم هلقناعلا
 || لخملا يفو .قوُنعو قنعا خلوحتا اهطاكعسا لبق را
 |اددنلا دعب قيضلا يف تنل كولا دعل قونعلا

 |حرلوبجلا قم بلكلاوت وا دهنل اكةباد ضرالا قانعو

 | ةثيبخ قو تابنقلا كام ككل ا لافقيو ةدئاصلا

 || قاتعلاا٠ شوك ايس ةتيمجع متل ١ الا لكات الو لكن ال
 زجارلا لاف. ديدشلارمالإو ةيهادلا ضيا

 رقانع لذ ةنم نيقال يقايتلا ىلع 60

 1 لااا قانعلاو : لحج نم وا يداخلا كا



 ظع

 ىسو. دب ىلع ةانيس روط يف هللا نم ةعيرشلا طوبق راكذت |
 ةرصنعلا ديعو . لذحموا عاتجا اهانعم ةّيناريع .ءيبنلا |

 سدقلا جورلا لولح راكذت ديعوه ثراصللا دنعأ |

 انطوان محفل | ديع دعب وهو ذيمالنلا لع

 * نوسمخلا ”هانعمو ةينانويل اب يتسكيدنبل اب اًضيأ مي
 ”طيتلبا ا يرضع ”مجو .رصنعلا ىلا ةبسأ ٌيِرصتعلا|

 0 ملص رع

 ءالصتلاو. ةلضتعلاو ا تكتستلاو ١

 قيرطو . ِنيَلصنعلا قيرط يف ذخا ٌلضاذالجرلل
 ةرضبلا ىلاةنايلا نسير

 ديدش يأ صنصنع برق - صنصنع
 ةوصتعلاو يصاتعلاو ةاصتعلاو ةيصنعلا - وصنع

 هريغو تبنلا نم قّرفتملا ليلقلا ةوصتعلإو ةوصنعلاو
 !١كقضتلا نع لال

 صانع الاول ام نم تبان صانع ج مغ وا لبا
 ةجلز اضياروطتلاب رك يقبو ةمظعم بهذ يا

 .ةعيقب مش لك نم واقرا رتل ف ا

 قٌرفتمرعش هسار يف يتب اذا صانع هسار يف تيقب لاقي

 0 هيحاون يف
 طتعلا # طنطنع دلوب هاج لجرلا طنعا - طبع

 ألا نايطنعلا * قيربالاو ةطئطنع ىثنالاو ليوطلا

 بابشلا
 | باآظنُلاو باظنولاو بظنُلاو بّظْنُلا بظنع
 ذازملا بوظنملا) ثاَبظنسلاوةاظسملاو را

 رعاشلا لاق . بطانَع جنم رزضالاركلا ١ ميلا

 | نم ديبل لوق يف ةَبظنعو ٍرنعل اك بظانعلا سوؤر
 عر | تا ةيوظنملا * عضوم منا ةبظنعلا تاذف رحشل ا للق
 بر

 زعل اك تاص ةزظنع ٌرظنع

 توبكتعلا تيزإ

 الا | لاقيو .رافلا :لضببو ل افسالاب فرعْيو عديل لكلا

 |١ نم ةعطقو ثلثلا ىل

 ةمرلا وذ لاق. لعنت |

 ؟ ةفنعأو 2 #3 ةفييعا

 عا لظنعلا * ىريس يف انع ةلظنع لجرلا لظنع ]|

 |فالخ فيَملا * عرزلا طخ نيبامو ىحرلا ريديف |

 ت”انع

 لاق.هب ددنو [يبق املك ةعمتا 0 هب ظنع

 ةنآرما بطاخي لدج

 رئاط ل سرجا اذا ىتح

 اطول اَينُملا *نيرضاحلا دصووسب كركذت يا
 تبناّضيا ٌناَوَظْنملاد: يرغملا رخاملاو حّمسملاريرشلا |
 دوجا وا ةنطب َعِجّو ريعبلا ةنم رثكأ اذا ضوحلا نم
 را قير هوثعل مال ةنانكنب ٌقوع بقلو نانشالا

 ٌنايظنعلاو .ةنإوظنعلا هذه حربا الل اقو ,ةنإوظنعّلظيف
 ةناوظنملا#بامشلا ل واو يفاحلا شحافلا *ئذبلا اًضيا|
 تاناَوظْنَع ج ىثنالا ةدارجلإو ناوظنعلا ةدحاو

 لاق يوارلإو . ةنعنع همالكيف ناك رالف َنعنع
 مي يف ةنسنعلا * نالف نع نالف نع ٌنالف ه هتياور ف

 4 عضوم ٠ لفت نع ينبجتا لوذت اًنيع ةزوطا لعت ن

 2 تيم نر

 موجحم كينيع نم ةبابصلا آم

 يذلا نيندحلا دنع 07 د تسرب هَ ديرب
 ا أقي

 ظفل ريغ نع نالف نع نالف نع ٌنالف مدنس يف
 َنيمسم ةياور ىلا رابخالا وا ثيدحتل اوا عاممل اب جيرص

 نيفورعم | طتطتتلا د 20 كوظلا ١ 2 نو قولا لوط

 ع ؛ قفري مل ةفاتعو انحتوالرول لح

 اًنألف تقتعو هيلع فئعا ىتعم

 هذذ ١ زمالا فندعإو ٠ هيلع بنعو ةّدغو فنعب ةمال

 ةنعنح نم اذه و .ةفنّثاك ةلبقتسإ ”ادغبا ّينلاو. فعل |

 .”لء وب هل نكي لو هانا وا ةلهج يثلا فددعإو . ميغ

 يعارملإو .ةنع لّوحغ سلجلإو . اءهرك ضرالاو 5
 فتنملاو فنعلا * ةقفإوت مل انالف ضرالاو .اهننأ ع

 لوا ىا ا نوجرخي و٠ .قفرلا د فنعلإو |

 انم كلذ ناكل افي .فاندّثالا ةقدعلاو ةننعلا +واف
 211 ةبرضب كسذلا ةّئتعلإَو .اًنانّْا يل ةّقنَع وا ةقنع

 لق



 نوفنشل هو ٠ ةحوترالا ةماعلا ضعب دنع ةَقْوزاعلا

 قزنعتف ةقزنع 0 ةنم

 تسنعو .ةبلقو ةفطع اسنع ةسنعب دوعلا سن
2 

 8 اعو اًسونع سعت تسزعو سعلو سنعل ةيراجا

 ابها بس اهنكم لاط ( معو بّرضورصن باب نم )
 جزتل لوراكبالا داع نم تجرخ ىت> اهكاردا دعب

 نشناع قو تسنع لاقي الف ةّرم تجيئزت ناف ."طق

 ىثعالا لاق .آه الب |
 اهؤارج لاطو تسع دق ٌضيبلاو

 رداو ذأ يفو نأف يف نآشنو

 هلوق يف برغلا ىلع فطعلاب اًرورجم ضيبلاو ىوريو
 رايشعب 3-5 لجرا دقلو

 امارات ل
 ايكزغللا يمل لّكَزا لوقي .بلاطلا ثداوح لبق يا ١

 . ةمعن يف يأ ٍناف يف نأ دق يتأ ١ ناسا يراوجللو

 ة يا فاقلاب نق ماكر .رجشلا ناصغا اهلصأو

 سنعو .جوزتي ملو نسا لجرلا ستعو .مدخو ديبع

 لك ةاّرإإا يا ساتعلا هي رظن سنع ستعي لجرلا
 تعب (لزهجلا (لع ستعو ا ةيراجلا تسع * ةءاس

 تسنعإو .جّوزنلا نع اهوسبح اهاها اهستعو ٠ تسنع

 ةهجوُبيشلإو ةريخ ّيثلا نالفو. تستعىنعمب ةيراجا

 ةرغل م يا ةهجو ٌنسلا سن علا 0 نالف ّ أقيو .ةطل

 ةيلراحلا ديوس لاق .ربكلا ىلا

 ةهجو ٌنسلا سنعت ل لبق قف
 جدلا يزل نيارلا فةللخ قوت

 * لاطو بله رفو اًسانينعا ةقانلا بنذ سنونعإو |[
 سناعلا ئاسكلا لاقو .سونعلا تاذ ةيراجلا سناعلا
 مولا تاجا اهيناكاس ووقت ىودأ

 ةطلاخ

 .اضيا سناع لجنرلاو. قع ع - سناوع

 ةعافر نب سيبق وبا لاق

 ةبراش رط ل اموه يذلا أنم

 يتلا درلا انو 0

 نضع

 أ |ةقانلا ةسناعلا + ثانلا نيمسلا ليحل اضيا سناعلإو
 || سنعلا * ةاّرلا سائعلا * سنإوع ج ةمانلا ةنيبسلا
 | |يتا١ يف لاقيو ةيوقلا ةبلصلا ةقانلإو باقعلإو ردصم
 ||مم نملا نم ةليبق اًضيا سنعو. اهبنذ سنوبعا |

 ْ باّنكلا ثرسعلا دو..الا
 | ةعيرسلا ةبلصلا ةقانلا لخعلا

 || ةعزا اًنالقو . ةفطع اًشْنَع ةهنعي دوعلا شنع

 أ .ةقناعةشناعم ةشناع * اهدرطو !هقاس ةبادلاو . هزفتسإو
 «ةلظ اًنالفو.ل انتلا يف ةقننعا ةشندعإو .اقناعت اشناعتو

 .عباصا ثس هل نم شتعألا * ةوصخلتاقي نم شانعلا
 رر

 ةليوط يا ةشونعم 0

 [شوشنع هل امو ٠ لاملا ةيقب شوشنعلا - ششن
 ريض

 |طشتعلاو امتنلا بغتة لد علوا اعدم 5
 أاضيا ”لطشتعةأرمإو ٠ ةطشانع جوملا و كا لبطل |:

 ةليوط 7 ”ةطشنَحو
 م

 ١ نم عيرسلا بأي .ةخاو ليوطلا شنشتعلا

 0 قنالاو ليف

 يا صانع هسأر ِق قب لجرلا نيتك

 ْ وصن عافركذتللو ٠ قراتم رعش
 أ|ةجاحتإو ةيطإو ةيهاذلا رصتعلاو رصتعلا -رصنع

 | دنع رصانعلاو .رصانع جبسإو كومو لصالاو |«
 ْ ىستو ضرالإو ال هالو ةاوغاو رانلا يو ةعبرأ انامدتلا

 :ءلا فرعو. ناكرالاوداوملاو تاسست الا

 0 نوعان. تف لمجد ايد ها

 ١ رانلا را ةعبرار دانعلا ٠ نا ىلع 0

 || ضرالا وهو قلطم ليتثو . هاوطا وهو فاضم فيفخو

 أ[ رصنعلا تافيرعنلا يف لاقو .ةلكاوهو فاضم ليفثو
 ردنعلاو قوفلا ةنح ىلا هتكرح 01 ناك توا

 ” دنع ةلضفلا رضعولتسلا ىلا ةيكرح ناكأم ليقثلا

 | . ةيضقلا يفرط نيب ةبسنلل ةتبانلا ةّيفكلا وه نيينطنللا

 |دعوم دوولا دنع ةَرصتعلاديع * ةيضقلا ةذام ىمتو



 5 نوكي |

 ةرذصأاو ةريحلاك نب دناعنملاب نايس |
 يلعن 5ك ادنعلا | رول /1 مِدْلاُو ادنعلا - اك

 يل ةَوأَدنعل كننةيرط ٌراط تحت نا مطوقو .يثاودلا داو
 الملا باب قرط اكسال نك كلقا 4 تحت

 نابضغلا وشل -

 طلو ليهاصعلا نياك هدر

 قدي ةنع يل امو. مدقلاو ةليحلا 2 ددنع

 ذب يا فدنعو
 55 وهف ؛دتثأ ةردنعرطملا َرَدنع ْ

 اهناكةرسلا دنع نطبلا لفسا ةقدنعلا -قدنع

 2 ,رغثلا ةرغث
 *تكدصرازطإو .ةبصع دنشا ةلدنعريعبلا ّل دنغ

 * بيلدنعلا عج لياَتَملاو .٠ نايصخلا نآلداتغلا
 ركَذلل لدنقلا لثم لبالا نم سارلا ميظعلا لّدْنَعلا
 رمال ةليوطلاو ردصم ةلدنعلا * 0 5 ثنّولإو

 نيدنلا ةيض ا

 اولا توصي راّرملا هل لاقي رئاط بمياَدنعلا

 مو فرحا ةعبرازواج مما لكن ال فذحلاب لدانع |
 مث عابرلا ىلا دري نيللإو ملا فورح نم عبارلا نكي

 فورح نم عبارلا تنراكن اف ريغصتلإو عيجلا ةنم قبب
 راطنقو راني دك يف ذحريغ نم عيج نيللإو ملا

 ريفاصعلا نم تدرص لولد هلا

 ماد وأ نيوخالا و8 ب

 0 2 ةأرإ د نذألاو نمد

 #* راع اب 4 ةنعط انلفو . لدع 10 ةنطرتاخ

 . ةيخان لزنو قت تعتسإو ةدع ازندعإو .ةلامل هولا تعا
 رغاشلا لاق

 زننعم ثاييا يف هللا كتابا

 ىراقالو ل مراكملا نع

 ام

 | رك رجلا مدقملاو ةوذجلإو ةعيدخلإو ةاونل لاو رّسعلا

 لام

 ىلا اذا وازعلا نم ىثالارثعلا * فيضلا يرثن الو يا | نارمالا تاذهو دعابتلاو فالخما ةياغ

 لاعوالاو ةآبظلا ن هكا كلذكو لبق لو > اهيلع
 3 ءاديجلل ةينكالا اًضيا ثمل 1

 نو ينبم مع يازأع قوف ُسرخا مراد ةبؤر لوق ةنمو

 زثعلاو .سرخا وهف "محا 1 لكو ةيكأ قوف ةراجم

 لغب اهلمخي ىاكيال ةرييك ةكمسو ىثثالا باقعلا نفيا

 منط نر. ةأرمإو رونلاو ىَرايْكا ىثنإو ينام ريطو
 لعنلاو ل ونل | 0 اهوفطلاو جدوه ةي اهوايجل تيبس

 .هابسلل ركأ ترص نيح 2 يوب رش اذه تل اقف

 يجيكرك اهو .اهيموي رش يف تيكر ىنعم ىلع اذ بصلو

 اهيتبكر نال فرشلا يس نييرابتلل بّرضي لفه رْثَعلا
 لثم زثعلا موي قلو .اعم انعق و برت نا تذارا اذا

 لوقت يفر انو كل يقاس: اولد
 رعاشل

 رداصلا عم تّآوت مث راهلا فصن زنعلا تلاق

 رتعلاو. زاتعوز روع و زثعأ 3

- 

 رخخالا لوق امإو :نزاوه نم ةليبق مسا وهف
 لاجيللو سراولا داع 11 زتعلا رددب ل تفلد

 1 ةزنع نم درصأو .زثعلا ةزنعلا * * سرف مسأ وهف

 لوطا ةزاكعلا هش ةوتعلاو ؛ داصلا باب يفرحذ | ج

 تع جاابهلنسا نم جز اطو رلا نم رصقأو اصعلا نم
 قربا د نم ريخبلا نهانا هادا اضرار( ةلتعل ل: .تادتع
 هيلو ةكرابلا ةقانلا ن نون سرغ نباك قلما

 سافلا ةرتَعو :ابنلكح ةقاثلا ٌكروَمُف هييف ُسدنَتف اهئايح

 فوع نب ورم نباوا ةعيبر نب دفا نب اه

 ةبضه ةزيبع *ٍةيهادب باصا ا رّعلإو ز زونعلا *يحوبا
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 نكمملا * وزعع يف اهب بيشيو اهإوهي ناك يتلا سيلا

 .هيحل لياق يا هجولا رّتعم لجرو .سارلا ريغصلا

 سيئل اك ةئيحل يا . ةيحلل | زئعمو

 برع الو سرب فيعصتب سيلو قامسلا برتعلا
 توُرَرمألا باوصلا وا يسراف غمض تْوُرَرنَعلا

 هز عوف ةناوخإو وهزنعلا

١ ١ 



 دنع

 دنع ىلا تبهذ ةماعلا لوقو .عفرلاب عسإو كذنع

 نيدلوملا ضعب لوقو .هيلا تبهذ بإوصلإو نحل
 يدنع كل دنع لك

 .نه وه ليقو ةياكحلا ىلع اهبرعإو فرظريغ !هلوعتسا
 دبع َكَلَو لاقيف اذكّيسدنع لاقيو سومافلا فو

 بقاعتو . لوقعملاو بملقلا هب داربو فرظر يغ ليعتسا
 لع للا ناكأذا ندلو اًنلطم ىدل نانيلك دبع
 اندنع نم ةمجر ءانيا هلوق يف اعينجا دقو ةياغ كدتبا

 لا ا كما دقو اسعار نب ناليلع

 لوذن يناعملاو نايعالل اًقرظ نوكت اهنا اهدجا نيهجو
 عنتكو 4 مع نرالف دنعو بإوص يدنع لوقلا اذه

 تاو لام يدنع لوفن كنا ىناتلإو.ىدل يف كلذأ

 . اًرضاح ناكاذا الا لام دل لوقنالو اًيباغ ناك
 رطق يأ نه كرضح اهف دنع لاهعتسا يف لصالاو
 ىصقا يف لْيقو .كبم اند وا كراطقا نم تراك

 يدنع لوغل داقنعالا ىنعمب دنع يئاتو .ب رثلا تاياه

 يدنع وغ كلملا ىنعتو ٠ انك يداقنعا تا انك

 لضفا اذهيدنعو كحلا ىنعبو.:ًالام كللما يا. لام ْ

 ةنمو . ناسحالاو لضنلا ىنعبو . يكح يف يا . اذه نم

 نم يا كدنع نيف اًرفع تيمنا ناف صصقلا ةروس يف

 كّدنع ومن لعف منا توكتف اهب ىَرغب دقو :ك ضو
 هذخ يا اثيز

 دنعو دتعي دنعو دنعي دصفلإو قيرطلا نع دنع

 .لدعو لام ( مركو راعو رصن باب نم) ادونع دذعي

 نالفو .اهدحو تعر ةقانلاو أقرب ملف لاش قريلاو

 ىه لبق .دناعو دينع وهن هب اقراع ةدرو ّقحلا فلاخ
 داع * ةنم ةعّرفتم يئاعملا يقابو ىنعملا اذه عوضوم

 | ةضراعو ةقرافو ةتاجاألفو .ةمزال ادعو ةدناعم ثلا

 دنع

 او ءيتمب طش دناع رانناعتوب/ دس نقالتلاب
 |انالف ميقاو .٠ نسرلاو مايزلا ىلع ابلغ سرفلاو ريعبلا
 |.ويف نم برشف ةتنيخا هاةكإو .هحبصق اَنأِلِفَو .ةبلغأ

 * مهف دب قز رح آدلإو , سانلا يف اهب بزض ٌهاصعوأ

 أ | نع لدعبو قيرطلا نعروجي ريعبلاو لعاف مسا دناعلا
 ١ ةديبعوبا دشنإو دناّوعو دنع ج دصنلا
 آادعلا يطال رييكينا . اطسو يقالعجاف تبكراذا
 نم ةقرف ةيداتعلا * ةرسبو ةنع ناك أذا دناع ٌرعطو

 اهنا نووعزنو ةايشالا قئاقح نوركتي ةيئاطسفوسلا
 ةراعتسالاو .2اكلا ىلع شوقنملاكةلطاب ثال ايخو ماهوا

 عامجا اهيذ نكميال يتلا يف نايبلا لها دنع ةبداتعلا
 لجرلاو دسالا عاتجاكء يش يف ةنم راعتساإو راعتسملا

٠ 
! 

 اهيف كج يتلا ةلصفنملا ةيطرشلا يف ٍتييقطنملا دنع
 || كح نا يفاننلا كلذ باس وا نيّئرجلا تاذل يفانتل اب

 نعرظيلا عطق عم رخآلل فانم اهدحا موهغم ناب اهيف
 ديز نؤكو رجنل إو رجتإو جوزلاو درفلا نيب اك عقاولا
 دْئعو .لوقعملاو بقلا دْنِعلا * قرغي ال نإو رحيل يف
 || ادنعلاو .ةيحانلا دنعلإو دينو دعا . مدفن فرظةئلم
 أ|اذا دع نطو .اًذنعال اًآتسو يشي وه لاقي بناجا

 | قئاقح نا نولوقب نيذلا م ةيدنعلا *ةرسيو هني ناك
 |اًرهوج ّيثلا ان دقبعانا ىتح تاداقتعالل ةعبات ءايشالا
 ||| دونملا *# ثداحن اًنداح وا ضرعف اًضرع وا تدون

 زجارلا لوقو . دنع ج ةيحان كرت

 ٍقهوعلا نواك ةاقرو نعمتي
 قفرملا دونع لجرلا ةقحال

 . نطملا ةزيثك دوتعاةلاحتو ٠ روزلا نع ةئديعب ينعي

 ش
ْ 

 ش

 | | ةيدانعلا ةيضقلإو .ىدطاورونلا عاتجاكةيقافولا اهلباقيو

ْ 

١ 

 ظ
| 

 .| | ياا قونلا نمو .لءاف ىنعمب لوف دصقلا نع رئاجلا

| 

 || * حادنلا رعاس ةهج ريغ ىلع اًرعاف جرخي ُْدوُنَع ٌسْدِقو | ّيرهزالا لاقو . هلعف لثم لعفو نايصعلاو فالخلاب

 ْ | الو رختالا لقعت ىلع اهم لك لّقعت فوتبال ثيحب | ةضزاعو قافولاب ةضزاع انالفو .اًضعب ةضعب عبتأ عبق

1 

 ا |* دنع .ج ةفرعي وهو هذرب يذلا حلل فلاخلا دينعلا | ةارابم نوكي دقو قافول اب ال فالخلاب ضراعملا دئاخملا
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 | نببدوجو نيرما نيب ل:اقنلا وه ةايكحلا دنع دناعتلا | يف ثالفو .اقري ملف لاس قرعلا دنعإو .يفالخ ريغب



 رتنعلا ةلحإوو ردصم ةّرثعلا * ةنم قرزالا وا بابذلا

 داكش نب ةيوعم نب ةرانع وهو لجر مسا ةَرنعو.ةتوصو

 روف صو دلال واجر لاطبا نم ّيسبعلا
 ةعاجنل |و ةوقلا يف يف لالا ه, برضتو 00 ةماعلاو

 ةقيثولا ةظيلعلا ةقانلا لب ركل
 عابضلا نم لئاّتَملا * اًمطق ةقّخ ثلا لع

 ديدشلا بلصلا لّدعلا * اعلق ةليكالل عطقت يتا١

 ليدعلا يف ةغل رظَبلإو
 اد ردالا يف غلابم ةئيتنعو ةتنع لجر - هقنع
 |و | ةصاخ كلا سييبي ةكئعلإو ةئئعلاو ةئنعلا ب مدع

 ىلب اذا

 ضل نيبسل ا ردانلا جئانملاو منعا نع
 ليث ما يف ةغل عيضلا لقنع ءا- لفنع
 يناَتَع ج ةشنعلا ةوشنعلاو ةَوشنَملا -وفنع

 ةنفو جعل | مسالاو  ملعتلاو ةضايرلا دنع كلذو ب اجر
 منعا * جاتعلاب اهّدشولدلا معو .معلا [ عي دوع لكما

 ورومأ نم قثوتسا ٌنالفو .هبلص نر ىكتشا لجرلا ظ

 لبح جاتعلا * هع ىنعب ريعبلا ل . امكحاو
 ”طرخو يقارعلا ىلاُدَمُب مث ةييظعلا ولدلا لفسا فدشي ||
 :ةوقزعلا ىلا ةفيفنما ول ذلا ناد طدحا فام ل
 ةئيطحلا لاق

 ”هراجل ادع إودتع اذا

 ابركلا ةقوف اودشو جانعلا |وُدش
 ٍنالف جاتع لاقي .رمالاو بلصلا عجو اضبا جاتعلاو|

 رمالا ك المو . هب فرصتي ينعي هيلا ٌءرما يا نالف ىلا
 .ةكآلب يأ: كرما جاتع ٌنالفو كرما جاع انه لاب

 سا هي | ** ةيور ريغ لع لشرأ :يلاذل جاعالا ١"

 ”موق

 رومالل ضيرعتملا جتعملا ع هيأب داع َّ داضع جدوملا ٌ

 رعاشلا لاق :جوجتُع اهدحإو | رتثعلاو رتنعلاو رتنعلا * ةدئازب تسيل رتنع توون
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 ا ع مد 7 ةماطخ بذج اع ةيفعي ريعبلا 2

 اودّوجو كوللسا اًموف هللا احل
 اري كنب اهنطعا عحانع

 بايشلا جحانع تضم لافي .ُهلْوا بابشلا جحانعو

 , 111 نارميفلا جيل إو. مظعلا جا * ةلوا يا

 هدا. دجعلا
 | يدرلاوا ةنم دوسالاوا ةنم ٌببرضوا بيبزلا دِهتتلإو
 ديدحملا | بوضفلا ديلا * نم

 ةرع لجرلا َر 7”

 مع | دج عباصال اب ةرغزلإو ةنشلاب ّ 1

 ةروُكح ٠ ترا فالغ رول | »< ةكيرجا ةأرل

 بيت ةروجخت اب رس هل لبق اذا ن 0
 .ةاولتما ةعيببلا وا ةعينما وا ةطيلشلا رملا درعا

 كالا

 تناقل وت داع ىروع
 هوفر نا لدلك علو دا
 داجلا ضبقنلاوا ينانلا خيشلا ضيا
 لإ ازه سبايلا ريع فيلا - ففع

 ليقو . زوجتلا هب تفصُو اير جادا ويمقلاو

 ”ةدئاز نونلا

 تلو هتف وجا لذا جيشلا للا 4 روع
 ة لولا * ةماظع

 مخك يدعسلا ايه وق ةنمو».؛ميظلا حمل

 ط8

 * ارينع راص ةدهع بتعلا دهنع

 . تاصو اهماقو همتاش دم ةريع
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 قيحإو لهدا ةيهرجيعل | «رثكتملا ثيغ

 ا مالا نب ست ةياهجعلا 5 م 0

 لكلا ٠

 ناكل مسا اهحتفو اهمض زوجيو نيعلا ركب َدْنَع
 0 ديرز«ٌدنح!تبسخ و ةقيقح روضاملا |

 ةمدصلا دنع ربصلا و روضحا نامزل قاتو٠ مع ديز هَ« ةيجتملا ويغلاب جغلا يف ةهل زيشل و وع نم

 اًقرظ الا عقلالو سل عواط دنع كنتكجو ىلوالا

 لوقن الف دنع نم تجوحت نإ ةرورجم وا لثماك |! اطاوطو رلاالاد ليا داج جيجاتملا - 3



 غي ةغل هابتعلا 2 ع اذا ٌروحيوخر ري دتسم هتاروا] |

 هابظلا نم ليفتلاو فيفخلا طيشنلا ُناَعلا *بمتعلا

 0 الا الم الح تنس ملال
 بائعلا * تابِع ج ناسنالاب جرخت ةرثبو بتعلا

 عافترالا يف نونيزلا براقي رمت باتعلاو . بتعلا عئاب
 حو هيزجو دحا نم بغزم ةقروو دج كئاش ةنكل

 ملا جيضنلا هدوجإو هلكش يف نوتيزلا ٌبح هبشب
 ا كارالا رف ضيا باتعلاو . ةباتع ةئحاولا ولحم محالا
 ليوطلاو ظياغلا بتعملاو .فنالا مظعلا بعألا

 ايو وا اراك الا هملايا

 ةدحيللا
 قمحالا جويتعلاو حمل | يفاجلا جصاتعلا ب عينع

 ليةئلاووخرلا

 اهل يعظال ةبلص ةّدام وهو بسيط رينعلا ربع

 ثعبني لثيح ةناف تقرحاوا تن اذا الا يرالو
 عبنو وا ةيرحي ةباد ثور ريما 5 ةيكذ ةحيلر اهنم

 ةيرج ةكدس اضيا ربتعلإو .تنّويوركذير | يف رباع

 سلو سْرَولإو نارنعزلاو ةسرنلا اهدلج نم ذنب

 | .رباتغ ج ةدلوم ةلغلا نزخو ةّيرجيلا ةكمسلا دلج نمأ

 نطنلا نم يجن سبك علإو؛ م وبا ربتعلاو|
 ةريعلا * بلا كا 3 كاذ رتملو# (قيقز 0

 نمو لدبلا ردِنلا نمو ةتّدءاتشلا نمو ربنَعلا ةدحإو
 ةنمو .ربتعلا ىلإ ةبسن ٌيربتعلا * مجاسنا صولخ موقلا |
 دلبلا يربح الو قّرعلا دوجا وهو ٌيرِيتَعلا قرعلا|

 برضف موق ىدها |ون :اكربنعلا ين نال ةبادهلا ا
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 سوبعلا نم لعق وهو دسالا سينَعلا - سبنع

 اذه تيقما هلت( ةيرق نم سبانعلاو .سبانع جا

 ىباو نايفسو برحوبأو اح هتس هو .ربكالا سم

 لافي نوقابلاو دناالاب اومنو.ورمعوبإو وربعو ناينسأ|
 دسالل لع ةسوئع *< دسالا سياتعلا * صايعالا "

 !ةلزلا بلاط تّعنملاو .تنعلا رظعلا نم تملا

 لبجو للا قوستكتا ا
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 ميل اريصفلا ةطيشعلاو طبتعلا - طبنع
 . ظيلغلا رتولإو لّبَعلا لجرلا لباعلا -لبنع

 لاقو
 || لباعملا يمض نع ٌلزن لياتع رو اهيف سوفلاو
 رظَلا ةليوظلا ةأرملاو لبتعلا ةكينعلا * رتل لإ علا
 ظيلغلا ةيغزلا ةلبشعلا *< ساربللاب اهيلع ْموَدِي ةبشخمإو | ُة

 1 لذة والفدا دسف ان تعي ثلا تدع
 ٠ | .كلهو ةدشلا ينا د ديزو٠ قاشر ءأ ا ةقشلل |

 سلا اناا ابامتكلا لجرلاو .زتككلاو قو مخعلاو
 ظ ةمزلإو ِهِِلَع دّدش اًنينعت ةنتع *«ربجلا دعب ضامعا ضبا | ن

 || ةعقوا ةتنعإو . ةلمحت هيلع ْيشيو ادا يلع بعصي ام
 أ روبجلا َرظعلا يلاو. ةلمحت هيلع رشي ايفو تعلا يفا

 لا 00

 | هيلع لخدأ 4 ةتنعتو ٠ تيفو تبع وهف ةضاهو ةباصا

 ا || يا . اًننعتم 8 لافقب“ ولا ةأز بلطو ىذالا

 | سيلتا ةهبج ىلع ةلأس لاّئسلا يف هنو -4 ةلز اًبلاط | ف
 ظ 4 ؟يناعلا ةآرملا تناعلا #2 0 يدع ا هيلع

 ْ ديجي اقرا ةاطخ واو صم كلا |:

 : نم تيل و . روجنل او نزلا يل مكنم تنعلا يشخ نأ

 | ةقاشلا تونعلا *ربجلا دعب ضاهنا يسذلا مظعلا
 دنعو . تنعا رددم تانعإلا * ماكالا نم دعصملا

 (|لوخد وا ف در مازتلا يف ةسفن تنعي نا عيدبلا لها.

 ١|| ةصوصخم ةكرح وا ّيورلا لبق صوصخم فرحوا

 '1 رراءالال قولو ديدشنلاو قيبضتلا ل ل اقيو ة
 الف لئاسلا امإو رهقئالف مييلا امافّىشل |ةروس يف ةنمو
 .ناطينلا طّلمت نراطل لا طاخنما اذا ةلوقو .رهت

 بسعص تتعتلا هاض درأ ةنم وأ

با عفترا دوتعلا نرقو . ضرعا ةنعتننع
 ا ثو

 ' | ءيث لك لواد ءاروصل | يف ”قدتسم ىل

 ماكالا نم دعصملا ةقاشلإو
 |.دئادشلا ة كلس ٌنالفو .ثاص ٌرّيَعلا َرتنع

 | | هيوميسل اق .ةنعط عرل اب ةرتنعو . برحملا يف عج ديزو |



 'ث وه لاتف ىلا نرغ* يهمحالا نيدو بئاصيإا]

 ةبرق بلقلا ىف ىضقا نم مسا ك انف

 مهماعنا نم هل نومسقي اوناك نالونل ”هض ُسِناََع

 مةورخو
 ل املا رينكلا ندبلا رعانلا مالغلا رَدْيمَعلا
 نمو دلشرتو هيظعل طبلا ءيش لكن 2 لثيمعلا

 جانجيالو لمعلا تكي يذلا عداول اكالالو ةبايث لومي

 يخرتملاريصفلاو باينلا ليوظل|وّدض طيغنلا دلك

 | ديدشلا شل او لوعولاو ءابظلا نم ٍتْمَدلا ليوطلإو
 | كيوم ةلديمعلا * ميركلا ديسلاو دسالاو ضيرعلا

 | سعافن يف ةيشم ةّيلكمملا * ةجيستملا ةقانلإو لديمعلا

 لوبذ رجو
 | ةزواجا اهذحا ٠ ناعم ةهس هلو 0 قري وح

 قجدوو اذكن - تبغرو دابلا نع ترفاسوحن

 نع سفن يرجتال اًموب اولا ون لدبلا يناذلا . سوقلا
 غبصالا يذ لونك هالغتسالا ثل افلا .اًديش سفن

 تسخ (ذ كالصلا ال كيك اونا
 ينورخنف ينايد ثناالو تع

 /ناكامو وحن ليلعتلا عبارلا ٠ كّمع نبا وذ هلل يا
 | دعل ةفداره سمادلا 3 ةلعوم نعالا هبال مهربا رافغتسا

 ءاونك
 3 تالاظلا ر انف را 0

 مهيقل كتيح 2 ةأرش اوفو

 اننإو ةعابزلا ؛:كدَح كالا
 . وعاشوا لقي يذلا وهو ون نه ةفدارم عباسلا

 تينع

 .ىوطا نع طنب امو وحن هابلا ةفدا هع .فاثلا . رفدابغ | و

 كبد كلا ىنااةلو ةناغتتسالا تع 0 يأ نييضن ولو ىلا كدافي رعتلا يلو د

 تحترم ةفو ذم اين 0 ةدئاز 09 دقو قربا فطالما لوفاة باسحوا بملق
 اهماّمح اهانا سفن نا عزجتا

 عقدت كليبنج نيب نع يك ىتلا ًالهف

 كيبع نيب يتأا ن هي نبا لاق

 دقو. هدعب تديزو لوصوملا لوا نه نرع فذ
 ينبعا يف نول وما م يف! م

 ةدّدذشملا نا يف نولعني اذكو لعفن نع ينبعا لعفت نا
 . ميق ةنعد هلو . هللا لور ادوحم ّنع دهشا نولوقيف
 ةثلث يف كلذ نفتيو باج ىنعب امسأ نوكت دقو
 هلونك ريفك وهو نم اهيلع.لذ دي نأ اهدحا. حضاوم

 ةكيرد حامرلل نارا دقالف
 يامإو ةرات يني نع نم

 نع ىلع هلوفك ردان كللذو ىلع اهيلع لخدي نا يناغلا
 اهزورغ (ةىركي نااهلادلا : ان ريطلا ترم ينيك

 .شنخالا ةلاق . دح ذخإو وتل نيريمض اهقلعتم ٠ لعاف

 هلوتك كلذو
 ةارغا موللا ناف يول كنع عد

 ةادلا ف ت كنأك يت أَي ٍنوادو

 كلفافعوب كنع يف فآكلإو عد يفرتتسملا رومفل | ناف

 صيال ةنال اًبسا تنثيل انه - ليفو؛ 00 سم

 تيأبلا لولخا
 3 ربشع اذ راض اًبينعت مركلا 0 ها بشع

 رييغصلا لبجلإوراظلا وا لّتعلاو تنالا ميظعلا باتعلا
 ىهو مركلا رش بتعلا# دضري دقسملا ليوطلاو دوتسالا |

 :بنانعا ج ةّينع ةنم ةبحلا بميزلا وهف سبي اذاف ٌيرط

 بتعلا موي ةنمو .ةراّوخ قركب ممإو رمخلا اضبابمغلاو
 ىني تابن بتلعنلا بدعو .رماغ قبو شرق تفي

 بع قلطا اذاو.انفل اب ”يريلإو خكاكلاب ةنم ؟يناتسبلا
 |ديثبحوت ل ليو ئذلا تايالادلا دال |:
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 ةبأر لاق هب فارم هماعلا
 ههعلا نيلهاجاب ىَدْطا ىعأ همم يف ةفارطا عمو
 0 ياه هاهم عراد َنوهبَع تل ماعلا ةيعل

 | ىهمعلا ةلبا تبهذ »* ةاجنل | ىلع كا ثرافاالو ابيف

 ٍْ ةيامملاو ةءامعلا 1م قاره يذلا وه وا ضال و
 || لافف رعاشلا داّنثو ُلبج ُةيَمَعو . جاجللاو ةياوغلا
 بيلا < ثوم لع اوفرشا يا ع مانكرت * نيتباع
 نم ىصتيصيلاو يرلا نم اًّيِرلاك يععلا نم يف

 يفايمع يف لغق نف ثيدح يو :هرداصم يو صصخلا| | نبا 0 يأ انيعو انيف ميلا لي دشتب يدلل

 ج هاهيع ىقثنالاو هَمعلا وذ همعألا * ثبهذ

 5 ا نبللا امملاو جمعا مدع

 رضخالاو امحنشو احل *لتهلاو عيرسلاو لبوطلاو ربكتملا
 *ملا جوهمعلا * جشاعو شاع ج تابنلا نم ٌثفغلملا

 ١ و 1 >

 ةامعا ج عوضخمإوةل ذلاو لالضلاوَْعلا ومع

 ىر ٌجوللاو . لاس( ياي ) ايهع عي باح ىع

 هتمأه ىلع هب رف رده هماغلب ٌريعبلاو ٠ ديزلاو ا ىَذقل اب

 ع ىحي ىعو نك دا يف ىلا نالفو.ناكاياوا|
 رص كفد الن انك هنننع نم هلك ةردب بهذأ

 يو دا نيلاتر الا هيلع يبعو . لهجو هبلق
 منا | ءيغا| نع ىبعو .نكموي ةابن اينالا مهلع تيمعف صَصنلا

 يبعو" .تيفخ نالف ع رابخالاو' هل دنهب مل ةدنعوأ

 ثيبلا ىبغمو . ىعا ؛ ديل د يلا بع أل ةباَبَع

 ةروسلا يف ٌيرقو .ركذسو رعشلا يف ىحملا ةنمو. هافخا
 . ىعا ةريص ةامعأ ةامعإو ٠ مهلع تييعف ةروكذملا
 ىععا ام هب دارب ام ةامعا ام لوقو . ىعا هنجو انالفو

 | لاقي الو ٠ لالضلا رينكلا هيلا بّستي كلذ نال ةباقأ
 :ةيه بجيال ديزتيال ام نأل ٠ ةامعا ام نويعلا ىع يف
 نم رهظا اًمماعن لجرلا ىاعتو .ّيَع ىنعبايوعت ىعنوأ

 | ىفو .هدصقو ةرادخا ةاتعا ثلا ىتعإو . ىعلا هسفن
 يامْعَي لجرلا قاعإو ٠ فوجنالا نم مانعا بولقم

 فيختب ياعا لصإو . بع ىنعب ةكيمعا ْيامْحَي ئامعإو |
 دعا اطعنع ل اَمفأ ةيئان ماه دإ دهم ّياعا ءايلا

 ًامعإو . ةءاكبلا ةيماعلا * فيثخلا اًدوذش نبدكيلا
 ةامعلا * رشاو اًمأكر ظإو ايَع * ةغلابم ةيماع

 دوسالاواقيقرلاوارطمملاوا فيثكأا وأعفترالا باول |

 الك ١

 لييتق مهيب دجوي نا ىنعملاو .ًاطخووف مهب نوكي ير
 بجي طفلا لق كح ةيكحل ةلئاق نئيبتيالو ةرما ىعب

 || ةيمعلا * ةلتق نم ردي ل يا اًيِهِع لق ةنمو . ةيدلا ويف

 | ةمسن يومعلا + لهجتإو لالضلا وا ربكلا ةيعلاو
 أأرددصم وحلا * هباب يف تلغ اك علا ىلإو ّ'يبعلا ىلا

 فذ لعق ثزوب نييعلاو رابغلاو ا ةماقلإو

 ذ يتلو يلا * و هزت ةايعلا
 خوفلا :«رانخا ىنعمب ىتعا نم 1 ةيعلاو . ىعلا|

 كبس هوو ) يح ةكص ةتينلو :اهكيرم ىحألا ريغصت
 ْ ميعوا . اًرح ةرجاطلاٌدشا هي يا ( يع كفل

 ١ اولزتف بكر يف :اجخ جلا يف يتب نك لْجرواَد 2
 ةعاسلا هذه هيلع تاج نم لافف راح 2 2

 | ىتخ اوبثوف لباق ىلا مارح يب ”مارخ وهو رلغ نم
 يف كلذ عجار . نيداج نينليل ةريسم نم تييلا |وفإو
 ةامجالا*جاخلاو ةيإوغلا ةّييعلاو ةّرعلا «داصلا باب
 اهي ةراعال يت ١ ضرالا لافغإو ىعأ عمج لاّمجلا

 [ةبؤر لاق : ةغل بم ةيداع ةامعأو ٠ سانلا نم لاوطلإو
 | قاس وضرا نول ناك ”قامعا .ةيءاغ دلبو

 0 هابعإو نايحعو يع ختي قالا ىعل اوذ ىعألإو | ن
 ا ىعأ ةكضو ريع ةكص ةتيغلو» ماع عج ةناك ةامعو

 ١ .رعشل اب ةصاخ ع و .اًرح ةرخناطلا دشا يف يا

 |. جئاملا لم إو وا للبللإو وا قبرحاو ليلا نايمعالاو

 ٠ يو لهاجلا .نفاعللإو د 0 يس ىعألا زيغصتو

 00 ةياعلا عضوم يو ةاَمعَم عمج | لأ

 رعشلا نمو لوعفم مسا ماو . دسالا يبحماو .ةمعالا
 راضبالا هيف همعنو ىعتف هبش يأ ”ءاعقم تع اهم الكلاو



 * ةروكذملا ناديعلل ةماعلا اًضيا ةمامعلإو .ةقرتو تأ |
 مابإ او كابا عجج نم لكوه وا بالاوخإو ردصم علا

 نع معلاب نونكي نء دوما ضعبو نطب وا باص

 لجرا العتاب اهجوز م أرما تس امير .جوزلا

 مدنا عمو راو هوو .ماعلع وع ةنباب ات

 5 نبا ايوب يع متونأراي ءادنلا يف لاقيوب ةروهعا
 م

 | ب | ١ل اعتسالا اك نا قابلا فذ "رع نبا ايو

 هامع دارا . يجو يولن ال مع تنب اي مغلا يبا لوقو
 لاقبالو .ةلاخ انباو مَع انبا اه لاقيو . ةبدنلا هايج

 نبا ناكىم دحإ ىلا نال. رتمع انباالو ل اخ انبا امه
 ناكين انكي اننائضال يس

 نباال هلاخ نبا رخالا نوكي رخآلا ةمع نبا دحاولا |
 لغلاو هلك بشعلاو ةريثكلا ةءاجلا اضيا سلاو . هّمع
 | هو ةليبق يبا ةلظنح نب كلام نب ةرم ء.ببقلو لل يللا

 كانفيسنا لاك ووري عملا ةعين اناا

 ( ام نع يا ) [مَعْةلصا نولةاسنت عو ٠ ىعلا نم يع
 *لاوطلا لخغلا لاو ٠ ماهذتسالا يف فلالا ةنم تفرذخ

 عمج مسإو ةرثكلإو عاقتجالا ىنعم ميلا نم مما مَع
 سانلا هي ىلا ثظعو ةصاخلا فالخ شو ةّماعلل
 كيم يما لاقي. رما لك نم ماعلا ؛مانلاو مريغو

 .هلقعو هريخب عي ريخ يا.ةيع لجرو ٠ "ماع مات

 ساش نب ورمع لوقو

 ماو ريغ نكي نا ارارع ٌناف
 معلا بكل 5 نك عطل اذ

 | ىلع ىوتسا لاقي بابشلاو لاملاو مسجلا مام ممعلاو
 يا عة !و ةيراجو درع عالا ثنو ءاكجلا ن ع

 .تامع ج بالا ثتخأو للا عج ةليوط

 وعلا *ماتعالا ياةمعلا نسح وهل اقي .عونلا ةمعلإو
 |١ يا ٌيرصْفو ماع يا وع لجرو ٠ . علا ىلا ةيسن
 ردصم مولا + اكربكلا يعلو ةييعلا * صصاخ
 ةعللا اة 2+ دويتلا تافيرإمتلا قو: .٠ صوصخم ا ضيفنو

 لها حالط طصا فو ةعفد دارذإلا| ةطاعيإ ١ ةرابع

| 

 ايع#مانملا ىلع مأ دا يأ

 هةيع

 ىف ناك اوس ثافصلا يف كارتشالا وب عقب أم مما |

 بضغل اكَوَلخما تافص وا علاو ةويحلاك ق حلا ثافصأ
 ىلا ,ةئبسن يصل و عيجملا امتي ك ارتشالا اذهبو . كلعشل إو يب

 نيبو يني لاقي :ردصم ةمومعلا * ناسنالاو وحلا
 باف ةيرمتلا * ةلواؤخو هَ 1 اقيااكتم ومع نالفا

 ”ميابكرتاو ملا ]نة يومعلا + مومعلا ىلا |:

 29 كو 5 محو هيث لكن م ٌءانلإو بلا س

 مييحلا *

 ةأرما * منع جرم امك مح لا مسالإو رأ و مجا م

 ياذ ةمببع ةلخنو٠ ةايوط ىلإ ماوتلا ةمات يا ةميوعا

 لجرو :ليوط مَ لخنو . ليضنت مسا ملا * ةليوطا
 لجو ةريدكلأ ةعابجلا ضيا 'عألاو ٠ ظياغ يا اع

 لجرو. مهركو ا د مايعالا 7 6 ريعمو روم

 0 ضو 0 ورم 0 هد رع

 نفل ٍى ا ةيماملا ثينم ىلا ضايبلا

 ةيئاز هكبلاو

 انفع

 َْع د ماقا نع نمي نع و نعي ناكملاب ع

 رالفو .ناَمُع لخد وا نام ىلا هجوت نعاو لجرلا
 يذلا امإو .فّرصيو نميلاب دلب ُن

 *نمو ْنَع نيعو. ديدشتلاو ل اب نامعومف 0 ب
 د ”علط انلع لاني ةرلظنلاب ةلحن ةينامعلا

 هدرغم َنوهفملا نوعا * هلل ةروشم : ساكو

 ةلهسلا ضرالا ةنيوعلا 7 نودع

 ةيدومعو اهومعو اهمع ةمعي ةبعو لجرلا ةمع
 ريغو لالضلا يف ددرت ( ٍلعو عتم باب نم )اناهمعو

 ةروس يف ةنمو . ةجححا فرعيال ناوا قيرط وا .ةعزانم يف

 يرشخمزلا نعو ٠ نوهعب مايغط يف مدعو ةرقبلا

 ةريصبلاو رصيلا هي ”ماع ىلا ناريغ ىتل اكهمعلا|

 تبعو . نيعلا هما لاقي الف .ةريصبلاب صاخ هىعلإو

 نالف لظ يس ِهَّنَع * هع تناك ابيع همعت ضرالا

 م ةبع قع لجرلا ةماعتو. ةياج ريغب ةلظ اريعت

 لهف



 ليع

 اه داتا ليغ ةداعلل دارت الكا ]كفر قر

 لمعلا لع دقعلا نعتةرابغ ءاهتنلا دنعو لماع دصم
 تالماعملاقلظْنو . اهزاوجطنارشرئا عم جراخما ضعبب
 صخغلا ءاقبرابتعاب اين دلار ماب ةفلعتملاةيعرشلا ءاكحالا لع
 الكامات او با دوغلا هلا جخإاو القنا عيبل اك
 هكا ١ اهب لماعتملا ول لل تالماعملا نودأوملا

 ةنمو ٠ لككلا عضومو ا يداوب مثاه ين : كلم

 ةقيرظو .لماعم ج ةناخركلاب فرعنو اهوحنو تال الاو

 0 ٠ لوعفم مسا لومعكاو كو ه بمحل يا ليعم

 نمسل إو ذيوسلا نم اضارقا لمعي ولع تددأوملا

 بالا نم لومعملاو . ةلومعم ةنم ةعطقلاو 4

 ةلمتعملا ةبيجلا ةقانلا ةلَمعِِلاَو . لسعلاو نبللا ةيف ام

 اهب فصوي. الو ليعي لمجلإو لمعلا ىلع ةعوبطملا|

 .لماعيو تالعإ ج ةدئاز اههيف هالو. ناسا اه اغأ

 ةكمَحَي موبو برعلا 5 مايا نم
 ئيوقلا لمعلا * عرسا ةسلمع ريسلا يفَسساهع

 "ييرجلا ةيطم لاق .مادفملا يعرجيإو عيرسلا ريسلا ىلع
 ل 2 دا اذا رافسا اق

 وثلعي مرانلا َر |
 لجرو هين ىلإ هيقدلاب امرا نيل

 | نم بأ لكاس ا 0 50 ماب ارب ناك

 | .ممللا ةعيرسلا ةديدشلا سوقلا ةس وامصلا + نيليخلا |

 شا ش م عي رخو ننزل شليع

 اًزو ماللا مدقتب صيولعل كضيل ىلا - ضصامع

 ىتعمو

 ديدخلا ماللار و ةحوتفم يملا دي دك تضل ابطلمعلاو

 رنسلا ىلع يوقلا |

 امج يىرلا وه وا سو لاب ةقلمع ئيصلا َقامع
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 | | ةلماعملاو . ةداعلا ىلع مالكلا دنع كلاذ ىلع مالكلا يتايسو

 | ةعتم م ةشمقالا اهيفعتطصت ة 5 :رايعل ني دّلومل دا .علمشلا

 0 الإ كسار لكاهروكو ةنامسلا نبل شعت: كجرلا | نمس

 لام جرت .ززيكتلا هوقو. عاضؤاب وبوكلا كرعمللا
 || جرخي روصحم ريغ ةلوقو . ورمعو ديرك ر ينك عضوي |
 || رينكل اذ>|و عضو تعضو الم 6 كاناؤبيلا يأ

 | 00 ليتم انإ |. ا رامرطتما

 ّرشلاب ةعت اهنال كلذب تيس بلعت لاق. مكصاخ
 ااَوع جةصاخما يف تناك هيف إو | ةحوتفم اللا ديدشتو جلاب طابعا جالطابع

 || ا: ةتمامع ىرإو : ”ماَمِعَو عامَح ج ىئازلا ىلع فلي | نم موق قيل امملإَو ما قمع مالكلا يف ٌنالفو|

 || *دالبلا يف |وقّرفت نيطسلف نم قالمع وا يلمع دلو

 هفرظب كعدخي نم قآلمعل
 ||| اذكو . ماع وهف ةعاملا لش امومع عي ثلا رع

 ْ مليش انَع ةيطعل اب موغلإو .اهامش يا ضرالا رطملا
 تنكامو. ةماملا ويلع تذل لوهجلا ىلع مَع ةساررعو
 منع 000 ترص هينا 2 يي دقلو ع

 ُنبللإو . ةماعلا ةسبلا اتالفو . صصخ ٌدض اًميمعن لجرلأ

 ىلع نالف ميو ٠ ةماعل اب تش ةتوغر ناك غرا
 | معلا يف ليق اك برعلا نامت مئاملا نال. دوس لودجلا
 |لجرلا ٌرعاو ٠ ةناحلا كلف ككل مدلل معو جاوت

 | متو . لعاقلاو لوعنبلل اينبم ىورَب ةمامعا مُرك معا

 | :ةماعلا سبل اًماتعا لجرلا ”متعإو .اًمع ةنوعد الف

 | .لاط ٌباشلاو ٠ لهتكا تبنلإو ٠ عر تبللاو
 0 هيا ةذاقوب -«ةحاعلا, تيل :اًمايشتتباا (لجترلا عنساو
 || تانبرعنلا هي لاقو . صاخلا فالخ ماعلا * اع
 | سوصحم ريغ ريثكل ادحإو اًعضو عضو ظفل ماعلا

 جرخب اًدحإو اعضو ةلوقف . هل صا ام عيمج قرغتسم

 | |ةلوقو .روصخر رثكلا نكل وهل عصي ام عيج قرغتسم وهو

 ظ | الل نبق عبو حلم جيجي قو ختم

 ف الخ سانلا ّناعو ماعلا ثوم ةّاعلا * روقلاو

 ْ ةياعلا لا ةيسنلاو.

 1 ناديع اضيا اقل عك يا ةماع مونلا ءاجو. "ضاع

 باوصلا و ارهلا يف اهيلعريعيو رجلا ىف بكرت :ةدودشم |

 ٠ امو ةضييلاو رفغملا ةماععلا * موعلا نم 0 ةمالا|(



 يف لمعتو ٠ لمعلا فكت اذكل رالف لمعتو .لماعبأ
 لياع الماعتو .ىقعت نالف لجا نمو سانلا تاجاحأ

 . هيسفنب ام ع لع لجر | لفعأو يا ايرضعب

 ثالف ليبعاف؛ ٠ هربع ليمتسو هيسفنل لعب لجراال ام

 ا لاق لمعلا يف 4

 ٍش نم ىلع 5 2 انيقالالا ْن

 ةيارو ةئاآو. لعب نال 001 اعةلعج اًنألف ليبعتساو

 لياغلا + هل ْدَسِي ام يف ؛هليعا موو .بوقلاف هب لمع
 يف لياعلاو . ةلَمَعو نولماعو لامع ج لغاف مسا

 أ

 هل نمو يلاولاو ٍسيئرلا ةسايسلا بابرا حالطصا

 نود وهو ةعطاقم ىو نم نانبل لها دنعو ؛ةلايا

 ”نالون امو . ةلامعلا ةتفرحو . حلصلا خيش قوفو ريدملا

 رخا نوكب جوا ام ةاغل ادنع لياعلاو ٠ لمحو :ةيلماع

 . لم وع ج بارعالا نرد صوصخ هجو ىلع ةناكلا
 ناكأم لكديف لاقي نا < اموه ايفا لماعلاو
 رثا تيار أمل ديز +مالغ انلوتكااذك لمعي ةتاف اذك

 رديز بيرض هيلع تسق ةنلع تفرعو يناثلا ف لوالا
 اذه هبف ل اقب نا هت امومه يئامنلا لماعلاو . ركب بوثو
 انلونكزواجتت نا كل سيلو اذك لعب اذهو انك ل يعي

 يذلا وه ونعمل لماعلاو.ا هريغو مزجت ؛َاوتالا نا
 :يملقلاب كفومي ىغماوه اقإو "طخ هيف قابلا نوكلاا

 لماعلاو ٠ عراشملا يف درو انقبملا يف ءدتبالا ليعك |
 ١.كيز ماق 'انلوق نم مانك 3 ةقيفحوب ظّئلعي اموه ئظْفللا
 ١كدنع 2 انلوق نم ٌراجلاو فرظلا لنادي

 نود نانسلا يلب ام وهو هردص هلا لماعو .رانلا يف

 . لماوعو تالماع.ج لياعلا توم ةليباغلا *< باعنلا
 جرا ةلياعو .ةسابدلاو ثار قبو لجرالا لماوعلاو
 معزتو ليس نب ةلماعوجو نهي | نم دي ةلفاعو .ةلماع
 | ىنعالا لاق . طساق دلو نم منا فم كا ٍبرعلا

 نوبه ذت قم ىح لماع

 رمركألا كدلإو ربغ ىلا
 م١

 اوعجراف طساق كدلإوو
 مدقالا ٍدلنالا: بسنلا ىلا

 ةلاَمملاو اضيا ةلاَمَملاو . اهتباجنو ةفانلا مَع ةلاَمَعلا
 وش راجنلا دنعو . لماعلا قزرو لمعلا رجا ةلامعلإو
 هارشوا عب ىلع رجانلا ن .ليرعلا ةذخاي م11 ف يعم
 2 خيا بنكلإ و ةلزعملاب اهومسب دو ٍهلمع ةرجا ةعاضب

 لاعإو ..لاعا ج نكي ل ام ةلعو لعنلإو ةنهلا لمعلا
 لاقي اهبلا فاضيو اهمكح تمت نوكي ام دلبلا
 لمحو .ةاتملا لمعلا ونبو .قشمد لاعا نم كبلعب
 اهدلو صقرت ةأرما تلاقو . لجر مسا

 لمح بشل وا كما]با هيشأ

 ليلا يف ًانز تاردخملا يف قرإو
 ىا لمع وذ يا لبع لجدو' نيابي ا لمع ونبو

 لعن قربو ٠ عيوس يأ. ليَع ُلَمَجو ٠ هيلَد عوبطم

 يا َنيلمعلا وا نيلمعلاواَنيلمعلا هب ليع#+ عاديا
 + هابلا بإب يف نيبو َنيِحَربلا عجار ) * ع للا
 لّمحلا .ةئره ةليغلإو. ةنايخملا وا ةقرسلإو ةّرملا ةلمعلا

 ةلمحلاو .ليعلا رجإو ٌرشلا يف لجرلا ةنطابو لوعامو
 للم اهل ادرهنلا.نلمملا نع ةلشلا ناو# لمحل ا رجا

 . ةلماعملا يا ةكمسعلا هس نالف نولوني شو لمعلل ةرجا
 ثوم ةليعلإو .هتقو يف نْيَدلا نم .هيلعاام ىتيال يا
 ةلاّمَعلا ةّيب يا ةلبَع ةقانو .َليع امو ليعلاو ليلا
 * علا + معدياب نولماعلإو لماع عمجةّلمحلاو . ةدراف

 دصتب ناو نرم ن وكي ٍلعف لكو وهو لمعلا ىلا بوسنملا | ى
 ا نتاج ابك ليلا لاند رع

 لباقيام لع وّلطي ةانلعلا فرع يف ءلمَعلإو . تاداجلا
 ليعيت ةماعلاو . ةغلابلل لاعف لامعلا * ّيرظنلا
 ىه نولوقي ٠ ل احب .عراضملا صيصخت .ةظنللا هذه
 ةلاّمعلا < لكالا ةلاح يق ةنا نونعي .ًالثم لكاي لاع

 * هيلع عوبطملاوا لمعلا وذ لومعلا +لامحلا ثوم
 ةراجتلا كس (كلئاسي و" ةلماجت: نع اراك اقنع لييملا
 .لمعتسا ردصم ل اعتسالا * تناهملا ينرجاتلا ليكوو
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 ناو هرهظ ىلا ناسنالا ردصنم ذخآلا داذقتمالا لع شمع هنيعب .ىرم شمعألا * ةشاع ةدجإوللو شاع

 .قاقحتسالاو حلا ومسلإو .ضرالا ىلا عبرالا تاو ذر هيظ شمع ج ةاشمع ىثالاو
 ةيفاّمعلا قوعلا *قافتسإو رح يا .وَمع هيف هل لاقي | هيلع ام ضعب كوي دوقنعلا شوشيعلا - ششمع

 قييعلا * يغل ا يف نمسل ارضو ةقمعلا *روكذملارجتللا شيشاع ج شولع لوفي ةماعلا ضعبو
 ج ةربعق يا ةقيمع ابو قيمع رحب لاقي. محلا وذ| موي * ماعط وهو صيالا صماعلا - صيع

 يا ٠ ْقيَِع قيرطو . قئامعو قامعو قمعو قمع |. ماعطلا نم ُببرض صعلا *«نيسل اب سا ا

 رخل لك نم نأ حلا ةروس يف ةنسو٠ ليوطوا دعب ضماحلا لكاب علوملا صيخملاو
 نيب دلي قامعألاو .٠ ةضوم قماعأ وا قياعأ * قيمع| نم ديدشلا بلصلا جضامعلاو ّيتْسَعلا فمع

 عا الا زنك داذم هنزل دق باح لبالاو ليخلا

 هتازجاب بج قيعلاوهو ا هللا ةمعنو .ةيلثو ةباع طْيَع ةطبعي ةضرعظمع
 املا سوُكمعلا - سكمع |. اهركشي لل اطَمَع اهطمعي هللا ةمعن طبعو .اهركشب

 | لق عصا ني لَم لبعي لجرلا ليع هيلث ةطيدعا *« يجمل نيغلاب طيغ يقال
 :حراوجماو بولقلا لاعفا مي لملاو تايّلكلا يف لاقوأ مِعاَمَملا * هلق دعب ةفيج رثك لجرلا رعمع
 ةاشيام هل نولعي وغ نامز دادتما عم ناكأمل لعو 570

 باحاب كبر لعف فيكرت ملا وحن هفالخي َلعَقو ةقامع قمع ق قمعو قمعب ناكملإو قيرطلا قع

 ةيورو ركف نع ناكايف الا لاقيال لمحلاو .ليغلا | رثبلا تقعو .قيمع وهف .طسبنإو لاطو دعب اًنْمَعَو
 طظنل بلق ءآب دالا ضع لاق قح ملعلاب نِرق انهو . ةقيبع يف اهرعق دعب ضاناَعمعَو ةقامعق معن اهوحنو

 | لاق. ةاضتتم نم هنأ ىلع اهيبت مل ملا ظنا نع لّمَملا | *4لا قيمغو قمغ لوقتف اًبغ نيعلا نم لدبت ماعلاو
 | نم ءيث ثادحا هنا ىلع لدي 70 كيك ةداغصلا | ةثييع اهلج اهدي والاكل اقلرغو شما: ىفكأ

 ٠ لجَحلا نم رعا لعفلا نا ىلغ لدي اذبف وريغو لمعلا * عّطنت همالكيف قيعتو مل اب رومالا يف رظنلا ىمعوأ
 ىهن. ماد قربلا لوعو. ةَكيَع تناك ةقانلا تليعوأ رعق ةقامعلا* ىّتيعلا ري يذلا لايجلا نم قماعلا |
 نم أون اهيف تثدحا ةلكلا يف ةيلكلا تلبعو 1 امو رببلا ةقاع دعبا ام بجتتلا يف لاقي اهونَو رعبلا

 اهدا ةقانلإو .ةاحنلا دنع لماعلا وفو .بارعالا | ةاعرت ةماهتو زاجح ابر جت هيلا فيني ةيقامعلا * اهتيعا|
 . اهيلع هل ًالءاع ناكدلبلا ىلع نالفل كا -هغل إو رثبلا رعق ىمعلاو قمعلاو قمعلا * ليال[

 .ةلاعلا ٌءاطعا اًنالف لمع * اج يف ىس ةقدصلا لع و | دعب اماّضيا ىمعلإو قبعلاو ٠ قاعا ج اهوحنو يداولاو

 ينلمعف ملص هللا لوسر دهبعىلع تلع رّمُع لوف ةنمو يراخ قاعألا متاقو ةنمو . قاعا ج ةزافملا فارطا نم
 لّيعو ٠ ةلمع هالو دلبلا لعو .ةلاعلا يناطعا كا .تف ضل سمشلا يف عوضوملارسبلا ااا ! وتلا

 ةماس ةلماعم ةكماعو هوْمُأ لوذجلا ةغيصب مهلع ٌنالفأ ثلانلا دادتمالا ىلع الوا ىلطي ه ءايلعلا دنع علا
 ن٠ فّرصنلا اهب داري راصمالا لهادنع ةلماعملاو .ٍلَمَعِب | نخل ىلع ايان: « ضرع ءلإو لوطلا نم لكل عطاقملا

 || ةغل هي ةاقاسملا قارعلا لها مالك يفو ءوحنو عببلا | اضيا يبلعتلا مسجناب ىسو اًدعاص وا ناك الزان اًقلطم
 اهلعج ةلكلا يف ةلكلإو .ًالءاع ةلعج ةلعإو . نييزاجلا| اثلان. ا اذهموأ|

 نمط ةرااو ب ليخاةيل ارو ةنلآ لعام 0 لمت ميار .اًكبس يي نقيح دعاصلاو لزانلا نخثلا ىلع |



 | فاطل الإو رافعالاو كيلدنلا اضبا لعنلا اذه لاقيو
 بفكلل لع ةريَمْعَو ٠ ل اجرلل ةضخشخلا لفن ةآسنإل
 نانرمعلا ناتو .ءاسنلا هامسا نم لصالا يف شو
 * نانريمعلا ناترييتمعلا < نير ركل فكريظعلل

 ناريس قلقا الككاو هلا ريكلا لزتنملا رمل
 ماب ىثعا لاق .ءيشلل دصانلإو

 ف لذ هاج يقبل تمس
 ريع عبرا ىع هاج ككاو

 يا ةديبع وبا لاقو .رئاز يأ رتعم ىبصالا لاف

 رجلا نبا لوقااهأو ةماملاإ عمعتم

 ريع بكارلا ليباك 1مابكر دقرفلاب لِ
 ةيرمعملاو .ةدلوم نوؤاتبلا ةيراعملاو٠ 0 | ةريع نم وهف
 هللا اول اق يبلسلا داّيع نب رّمعَم عابنا ةلزتعملا نم ةقرف
 ماسجالا اهيعرتخيف ضارعالا اماو ديما قلخب ل
 نإول الل ناوي اًراينجلا ماو قارجإللرامل اك اًمبلام|

 ءازاب ءامسلا | فروا تييلاو .لوعفم مسا رويعلو
 ريباعي ج نأضلا نمريغصلاو يدجلاروبَْيلاو ةبعكلا

 ؛اطلا ديز وبا لاق

 السن اهنلخ نم اهفالخال ىرت .
 ريماعيلا مرق ىلع مهذلا لثم

 .بفنالا نم ٌمذي يذلا ميمذلا ةناك اهنم نبللا لسني يا

 ةرجث ةرومعبلاو ٠ عضوم اضيا ريماعيلإو
 سرشلاو هيث لك نم ليوطلا دّرمَعلا - درمع :
 بيغ |و ةيدادلا ثيبخلإو ثييخلا بث ذلإو ثيوفلا قلما
 ءيث لكنم ليوطلا دورعلا * لبالا نم ليحرلا

 لاجرلا نم ديدغلا ٌيونلا سّريعلابسرمع 1
 | سرشلاو مايالاوريسلا نمديدشلإو درولا نم عيردلاو

 او ج ٍفورخيإو رداحلا مالغلا سوروعلا * يوقلا ىلا

 روث نب ديمح لاق .ردان سراعو سيراع

 ىرقلا كيس ام نيردي ل كناوا

 سراهلا ثاثر اهيف ٌبصعالو

 ط رئيلا + معلا أرلا جرف راما طرع

 نايتنلا نم فينخا طوبا * ليوطلا طدرعلاو
 || يذلإو ْنصللا طوريعلا * ةيهادلإو ديدشلا روسوكلاو

 || لوقت ةماعلإو . كولعصلا دراملا وا فييبخإو هل ّيثال
 صل * ةطراعو طيرابع ج ةآرلا مدنتب طومرعلا

 | َدَجَو ام لك ذخاي يا.طرمعمو طروعم
 وللا نالفو .َسْود اسمع نيمعي بانكلا نسمع

 .ةفرحي وهو ةذرعي ال ةنا ىرإو لهاجت رءالا يفو.هانخا

 اسمعو سومو اسيع سمع 5 سعب اذوب سيو

 :ةَّراس ةمماعم ةسماع *رلظإو دوسإو دتشا ةساهعو

 .ةانخا ئىثلا سمعإو .ةوادعل اب ةرهاجي لو ٌرباس اَنالفو

 راهجش يف ينكرتو ىعن نالف 'لعو . لفاغت ةنع نماعتو
 1 ىدتهالوةل ماقيالرماوةديدشلا ب 520
 .اديدننلا دنئالاو ديزفلا ريما لاف تناول
 ةاجملا * سيعو نسمح ج ديدش يأ سامع موبو

 للا نإ ههجول ىّدتمحالو هل ماقيل رمالاو ردضم ٠١

 كيلا نامل شكا شالا ثفتبمتي نمو نيدغلا ليألا

 ةديدشلا برحلا سيَعلا * ههجول ىدتهمالو هل ماقيال

 لزانم دحا ردإو مالا سيوعو .سووملا رومالا نمو
 || ىلع يا٠ ةيسيعلاو ةسييعلا لع فلح * رد ىلا ّينلا

 .ةاهجن رودالا بدعي يذلا سي انما يابوي يع

 انتاج : كيال ايويع رف كتم ياعم ةارما)

 1 نع ةيولم ةلظم يا رشاسعمو تاسيعم روماب نالف

 اههجو
 , ةشبعو انميت الب وج اهيَع ةفمس ةقيع

 || اليس عم اهرصب كِفعِض قمع ىثمست ةنبع عيفوعو

 مبجو. . عجن مالكلا ويف شرعو ٠ تاقوالا رثكا يف اهعمد

 | .لاغت ءيثلا نع رالف شمع * ويلا باث ضيرملا

 | .ةمسج ويلا باث ضيرملاو . هَمْمَع لازا انألف هللاو
 .لفاغت ءيثلا نع ٌنالف شماعتو .شبعا شمعإو
 | |.قفاوملا ةوشلاور دصم شمعلا *ةقيحتسا انالف شمعتسإو

 يقلل رقيينلا نزال مب مرا ندا ستلاو

 | لوقي مهضعبو صيرلا ىنعب ةلمعتسن ةماعلاو . تاقوالا
 ا/ا١4



 ريح

 ىل نانسالا نيب ام ملو ةسينكلإو ةعببلإو دجحملاو دابا

 لوقو . ىلعا قلو عتابا لاو لاري

 يأ نيريعلا هاني داك ةيزاريشلا هقماتم نم ٌيربرحا|

 نيعبرالا دعبو ةنس نوعبرا م دنع رولا نال ةنس نيناملا

 رععلاو .ريبغلا نمسيل نيعبرالا ىلع داز ام ناكف ضقني

 نع لودعم لجر مسا ريعو . امنم ل اطاموأ ةاينحنا

 ىا ريو ركب وبا نارمعلاو ٠ ةيمستلا لاخ يق رواع

 نتريدلإو ردصن رمحلاو .زيزعلا دبع نيرهغو رمعأ
 رابح اط نوكيال ناوا اسر ةراوب لففت ليدشاوأ|
 ُ .اهيك ب اهسار لؤدتف اهنار طغت ةعفوصالوأ

 5 اسأبالو ةيازتلا نقل افاك ىبمكلا ىفرطلا ليضع

 ةرسف ايف نييكلا افرط اه ِهبَرَمَع يف لجرلا لصيأ
 ىرمعلا * ةكم ليسم يف تصب لب رهغو ءاهنفلا |

 نم مسا قو هريع وا كرغ لوظ كلا لمي ام رضقلاب
 هل اهنلعج يا ىرمعلا رادلا ةترعا لاقي. م ردعأ |

 ىَرجع الل ايندلا ام طوق ةنمو» م وا يرعةدم اهتكسي | ا

 .كرم ىفرلاو ئريخلاو :ىرخنألا ين آلا دولظلالوأ
 ومراد لعج ةعبرشأ | ْ فويملاذ .ةيلهاحا كاليفاعم

 الا در فنا طرشب صخشلا كلذرع ةّدم صقل

 ضخغل ا وا ريغملا ثام اذا هنثرو لعد ١ روما ىلع 0
 || ةلرمغملل رادلاف لطي طرفلاو ع وهو هل رعملا

 تيدا رهاب لعب نم مل ف نونا ايف هأهن +

 ٌيونلاو مايصلإو ةالصلارينكلإو ةغل ابدل لاّسف راَمَملا |اذاف ةباهنلا كي لاقو.:هتام دعب هتثرولو ةثويح لاح ْ
 جئاورلا بيطلاو ءاننلا بييطلإو ورما يف تباثلا نامئالا | لطباف ةّيلهاجلا يف نولعفي إوناك اذكو لا تداع تامأ

 | ملحمإو ناطلسلا ىلع بما ةعاجلل مزاللا رمالا عمدجلاو | ىهف هتايح نيس ةبقرا وا ايش رمعا نم نا مالعإو كلذ
 ىلع ةباحإو هيب لها عيجي لجرلاو همالك يف روقولا | كلذ ىلع تاياورلا تدضاعت دقو . هدعب ئم فرو

 بلا ناكسراتعلإو ٠ تومي | لؤأغيو ةرالاك اج ٠ «ةقرما معو كيل 1 |
 ةيبوثو . لوعفم ىنغمب وسلا نكامالا نم رايعلا | ناكلا دب روع املو ناينبلل ”مسا ناريعلا # ثيدحا|
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 ظ عج

 : رانعكي اوانلا ما اسللا لضا يف ناريغص ناظع

 .حوجلاو سالفالا ةيلكةَريَوبإو . نطاب نم ةمصلغلا
 . فوج ّلكرمعإ ةنال ةَرمع يلاب عوجلا نع ينك ليف

 ملح موقبّلحاذا لق اهف ناك لجر ابا ريو
 يفورامعالا نم مما ةَريُملو - برحلإو لعقلا نم البلا
 دولا ةراع اهيف يقل ١ ةرايزلا وار ماع ناكم ىلا دصقلا ةغل

 اهلاغفإو . رغصالا حاب ٌُت ةصوصخم لاعفا اًعرشو

 || ةورملاو افصلا نيب يسلإو فاوطلاو مارحالا ةعبرا

 | لجرلا ينبي نا اًضيا ةرمُملاو . ثار رسُع جولحاو
 [* سرعلا كل ذف ولها ىلا اهلقن ناف اهلها يف هتارد | ىلع

 ظ ةيوبيسك جرم قيكرت 5 ام لجر مسا ِهيَوَرِمع

 عراضم وجا هرخآ نال رسكلا ىلع ينو ةبوطغنو |

 هعمجو ةئينثت ةيس دربملا ركذو .قاغب هبغق تإوضالل

 اذه لاق نم ةريغ ركذو نوهيورهعلاو ناهيوريعلا

 ءانث ةبرعاف هيوبيسو ةيوربع ثيارو ةيوديسو ةيوروع

 »ب ي س يف ِهيوبيس بلطا . دّربملا ةطرشب لو ةعمجو

 ماكحالا ةيس ةّيلصإولا لثم ةلزتعملا نم ةقرف ةَيِوَرْمَعلا
 نوبوسنم مثو . نافع يصق يف نيقيرفلا اوكسف مها الا
 ْ ٌيريعلا ** ثيدخحلا ةاوز نه نلكو ديبع ن؛ ورع ىلا | ر

 ىلأ ةبسن يِربعلاو رهحلا ريغوهو رو ورع ىلا ةبسن
 *:راهنالا ىلع تبنيرذسلاواةميدق رجشلا ٌعرْمعَو .رمعلا

 نارا يبهلاو رمال اب اقلاو 3 ذراع بدا | ك

 *ر ماع عمج وهو نجما نم ثوب

 |[ هدر
 ريع باو. عامنا دمع نم رينكو ٠ قيغض يا نير | ل اعالا يو يلاهالا ةرثكو ةحالنلا ةطساوب ةلاخ سحيو

 0 ٍنيظعلل نانرمعلاناريمعلاو كذا ةينك | ةرملا ةَرْيَعلا * نارمعلا ساسا لدعلا لاقي. نّدينلاوأ

 .رطيلاو للا ةراذك ةريلا وريعو جانو د ةماغ نم سار ١ ىلع ءيش لكو

 ةز ذهلاو| ي .دديإ طع ضبا ضخ ةريمع دلجو .رئاع ج دارفنالا | ناتريعلاو ٠ علا اهب لصفي زر نم

 ناش

 اموات حازم كلل



 ربع

 ناكملإو . ديلاب ىمتسإو ٠ ةماعلا يا ةّريسلا هسار يف سبلا|
 هتئاقم نميري لوغو. ةيمشلا ممالاو ةرازو هل دصق

 ليقو . هيف سلجن اًسلجم يا ٌةرمقعن ايدان انذختاو ةيقرافلا |

 ناككلا يف اًنالف رمعتسإو . ٍرماع عضوم ىلا دصنلارامعالا

 ضرالا نم 37 اشناوه دوه ةروس يف ةنمو .ةرمعإ ةلعج

 ركموق ج جارذقساو اهتراع يف كل نذا يأ .اهيف مكر جتسإو ١

 اف | ماع ناكمو .لعاف مسا رماعلا * اهراع كلعجو اهنم

 ىرج اًضيارماعلإو ٠ قوفذم يا قفا دوام لفمرومعم يا
 نباو كل امنبا رن اماما .عيضلا رمأع 37 .عبضلا
 100 لاعب ةيغل ا رامعلا * لّينطلا

 ىثعالا لوق ةنمو .بارشلا |

 ازامعلا انعنرواةل انجن ١ ىركلا كيكت, انأن| الذ
 ازوعفر لخاد مهلع لخد اذاف ناروب سرفلا هيمتو

 انتإوصا هل انعفر يأ ليقو . هب ةويحو م ديأب ةنم ايش

 عمج ماعلا راعل اب دارا ليقو . هللا كرمع انلقو هاعدلاب

 ةرتنع لوقو .ةرابع
 اهيورذم كتسا ضفدنت يلو>ا

 اهف ينلعقتل

 * يسبعلا دايز نب ةراعأو هب وجي ةنال ةرامع مرت وه

 ةلظملاافح طاق هيوم عزو ميت | 1

 وريغو جاتو ةوسلقو ةماع نم سارا ىلع ةيح : لكو

 ُيلغتلا لاق . مظعلا عيل وا ةليبفلا نم رغصإو
 .ةرايع 0 نم س انا لكل

 ٌبناجو نوب اهلا ضورع

 اًضنا:ةزامعلاو: مانا: نم 'لدب هنا لع
 مالك ن م و .اعم نوكت ةيبرحلا نفسلا نم ةفئاطلا

 ناينبلاو ةليبقلا نمر غص|و ردصم ةرامعلإو . نيدوملا
 | ةراكعلاو :ضرالا هب لمدت نيجرسلاو ناككلا هب روعب
 *ويف سل جدوه ةيرامعلا + ةرامعلا ىلع طع ةرجالا

 | مسا ةنال ءاقبلا نود رمَعلا ليقو .ةودحاو ةاقبلا ريعلا
 فّصوي اذطو ءاننلا دض هاقيلإو .ةايحلاب ندبلا ةراعةثملأ
 اع ةيارتعلاو .راعا جرمعل اب فصوب الو ءاقبلاب ؛ يراملا|

 ارامع اذ انا

 روج

 نيب ام ملو .ينبدآ يا. مسْلا يس يِرْمعَل ةنمو. نيييلا

 ب ع كو انسالا

 .ديج رغ و ركسلا لخغو لاوطلا رجثلاو نيّدس
 ٠ اذك تلعف امد هللا كريو انكتلعف ام وللاًَريعو

 ةنلحت لعنت ترا هللا كرتعأو اريهعت هللا كتريع ةلصا

 هللا ةآثبو يا رثظا ديو ورع لوظب ةلاستو 3
 هللا َكَّرع وار داصملا باصتنا بصن ماللا طفش
 نع يبهلا ثيدحا غي ةأجو: نيود 0

 هيلع تلخدا اذاف حاعصا| يف لافو ولا ٌرَْعَل لوق
 رشا رمعل تلق ةاذتبالاب ةتعفر مالللا (ريحلا يا )| سل

 رجعل ريدقتلاو فوذحم ربختإو ءادتبالا ديكوتل ماللاو

 هللاريعل ىنعمو لاق. كب مسقاام هللا رمعلو يِمسق هللا

 كّرمع تلق اذإو هلاقبو هللا ماودب فلحا هللا رمعو
 .ءاقبل اب دب كرارقاب يا ملا كريمعتب تلق كناكف هللا

 يوزخلا ةعببر يلا نب رمع لوقو
 .نايفنلي فيك اكرع اليس ايرغلا جلا اهيا

 .كلذب مسنلا دري ل هال كر ليطب نا هللا تل ًاسديرب

 ْرجلاو عفرلا ين يتلاح يف واول اب بتكي لجر مسا وريعو

 نال بصنلا يف واولا طتسنو رع نيبو ةنيب قرفلل

 رعاشلا ل اق .اهنلخت فلالا
 اان .قحلنم تغدل]راهلل

 تلد ملكا! ايفا
 11.1 واوكق لس نمامار افا

 ورمعب انلظ اجهلا يف تنحنأ

 ماو ٠ قدزرفلا ناطيش مسا اضياورمتو ٠ زونعول وع 1

 .ورع ن؛ردبو رباج ن؛ ورع نارع لو .عبضلاو ربع

 يرداصلا ش شنح نب دارق لاق |

 رباج نب ورمع نارمملا عمتجا | ذا

 اعبت نايبذ تاخذ ورم ن؛ردبو

 اميلا رومالا ديل امم |وقلإو

 اعوُطَو نيهراك ءابق اًعيج

 ريسلاو . ةاهللا ىلع ناتيل دنملا ناترهللا اًضيا نارمعلاو |
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 0 دوع

 هاضق لجال وا هئارجا وا ةنع ةدافالاو امرما يفرظنلا
 فالخةاخنلا دنع ةديعلإو . دمع ج حلاصملا نم ةهلصم
 هب معدي ام دومعلا * اًضيا عفرلا ىلع ىآطيو ةلضنلا
 ةديعا ج هب برضيف ديدلا نم ندعي امو ةريغو تيبلا

 ركسعلا لوسرو دسلا اًضيا دومعلاو . دمعو دهعو
 ١ةدطق كسلا قو
 نطبلا دوع وا ةّرسلا نيود ىلا ةباهرلا ندل نم دن
 دبكلا نمو . ورهظ يا هنطب دوعىلع ةبرض لافي ءٌرهظلا

 وريغ نم هيترفش طسوت ام نانسلا نمو اهيقسي قرع
 نرزحما ديدشلا نيزحنإو اهءاوقو اههظعم نذالا نمو
 ةل احلا اههيلع اهاتماق رثبلا تسمو ءالجر ملظلا نمو

 ىّلْعَي أم نازيملا دووعو .ُنيِنَولا ةنرلا يار ُك 0 ١

 سلا دوت ا سلط اسوع تاك فرط

 يا عصلا دووع عطسو . تتسم ,طخ ىلع ناكام

 .ريطتسملاوهو عطس يأ ءدو<ب ركل | برضو .ُةدوض
 اوماقتسإو .ةيدخالا باكا ديعلا لهاو دوححلا لهاو

 ومسلاو . هيلع نودجتعي هجو ىلع يا مار دورع ىلع
 ثدحي ثيحي رخآ رطخ ىلع غئانلا طخلا نيسدنمللا دنع

 2 دورعلاو . ناتيواستم ناتيواز هيبناج نمأ
 .عفدم وأ دومع هبش هيهجو دحا ىلع ةيضفلا تاكوكصملا
 .قفعلا هده يذلا ديرعلا * عفدم يباب همس مهضعبو
 رعاشلا لاقأ

 يلذإوع ليا بح يف يننومولب ]|
 2 ظ
 يف هيلا تب ودعي يذلا مدنسو مدس مونلا دعو

 0 نييضو ,رعلا دعو دهعاردصم داوعالا + جاوا

 كسلا ”ليوطأ| هيلا را هكانوالا وطالما للعلا

 .دامهلاب بوصنم ادم ابخو .ىدملا ده يذلا|
 يخاف اطيسلا# .اكامنلا عب لف ا ضرر

 كييطبل ماما ال يغالي كوش انا ىزانمللا]
 دنع ةيدويعللاو' نغعلا هك يافع نجر
 مسا, كاب بل اطلا س كفو مرارا نناوس راض

١ 

 وهف | قرع نطبلا نمو هنتم تي يا

 مص نانخحا ةلزنمب يف و سدقلا صرلاب نبالأو بالا

 ظ ةذوخأم ةدلوم !هب لعتي امو ةيدومعملا ظنلو .مريغ
 ف وأ هيلع دنئسي ال دامعلا نموا لابلل نشل نم

 لسا ةايوس
 « م اًتوكسم تراكاريعر معي هلهاو لزتملا رع

 .رومعم وهف هب اوماقإو ةونكس ةلها ناكللإو ٠ ماع
 أ[ .ةرامعلا مسالاو .اهانب رانلا ٌنالفو . ىّدحتي الو ىٌّدعتي

 .ًاليوط انامز يتب ةرامعو اًريعو اريعربع !و معي لجرلاو

 ةلعج ةةراّمع نالف لزتم هللإو . هاقبا اريع الف هلو
 لاللو :ةنزلب اروكعو ةرامع عبو هل ام لجزلا و: لهآ:
 |ةباعج انك ةتَرمعو٠ اظاتارينكرما كاع وانغ راكع

 ةزامعو اًريع ةبر نالف رمعو. يرمعوأ هر رم ليحل

 ظ راع ريعبر مج ورمل املاريعو ٠ ماصو ٌلصوُ* هدبع يأ

 ةراتعو اريعو ارجع رمعي لجرلا ريعو .ارماع راص
 هللا لاطا ملوق ةنمو ٠ ٌرماع وهف .ًاليوط انأمز شاع
 دال اناا تاغ ءارالفا زرع < كرهعو اكزبع

 داجا بونلإو .نمعلا نم اًدودحم اردق اطردق ةسفنو | ذ
 152 لدلإو فانبأ انالف كانت هلو

 .يرمع وا ريع لوط هل ةتلعج اذك انالف ترتعو .ًالهآ

 يسبعلا بغسلا يلا لوقو
 ادلاخ نجلا مرتع نبل يرمعل

 رداع ةأطو ةومتأطوإو
 ريع أجعل اًدلاخ اولعج ماك ةنج متهدا يا

 ؛ورع لوطب ةلاسنو هللا ةفلحت لعفت نا هللا كرتغأو
 || يف تلقو اهايا ةتيطعا ًالباوا اضراوا اراد ةترعاوأ|

 || دببا لاق. ىلا تعجر ثم اذاف كرعوا يرع كلا

 ىقنلا نم تارمضم ًالاثبلا امو
 جئادو تاز عم الا لاملا امو

 انالفو .ًالهآ ةلعج كلزنم ىلاعت هللارعإو.ىرمعلا مسالاو

 ىلعو .ةرماع اهدجو ضرالا ٌنالفو. ةرمعي ةلعج ناكملا
 .ةرممل ا هآدا ىلع ةناعإو رمتعإ ةلعج انالفو. مانغا نالذ

 | لجرلا رمعاو .ايلها غيم - اهيلع قب هنآر «ا ىلع ٌنالفو

 .ةلْزَحو هجن



 جوعا * هباهذ يف ىّواتي يذلا ماهسلا نم جومعلا 0

 ةيحلا|
 . ةمعدو ,دابعب ةماقا ادع ةديعب الانف

 .دصق هيثلا ىلإو هيشللو . ةيدومعملا هل ليعتسا دلولإو
 ةطتسا ٌثلإو . هخدفو ةعجوإو هانضا الف ضرملاوأ

 ىلإو ٠ ةنزحإو ونطإ دوع برضو دو.#لاب ةيرض ايزو

 ةرهاظو كفوكرلا نمةمأدس لخاد نيقفن :اريعيااو. ةمزل هب هي

 هيلع ثنضيف اذا ىت> رطملا هلَلب ىنرثلا دميجول» ص

 رو بوكرلا نم هاتيلا تديعو .وثودنل دّقعت

 ُدَمْعَأ لهج يلا لوق ةنمو . بج ةنم ديرعو :اذجلخإو
 رحم لاك نم دبع لوقث برعلاو موق هلق ديس قد
 رجبارتب ةتيوجدس لجل ديع * اذه ىلع داز له يأ

 . هدبع ىنعمب داولا دعو . عضوم يف عيلجي ىتخ ووو
 . هديع ىنعمب فقسلا ديعإو :قراصنلا حالطصا نءاهو

 .دمعاك ةيدومملا لِيَ ٌنالفو . هدصق ثلا ررعتو

 اذك يف نالف ىلعو انالفو.اكتا ظئاحلا ىلع دمنعإو

 ىهو نوكرلا نس> عم هيلا دنتسإو هدصقو هيلع لكتا
 .أميف يرسي بكر ةتليل دملعإو . لوالا تر“ راهتسم
 *دهناف هلمع لاقي .ويلع دمعي داعب ماق *يثلا دمعنإو
 .ةليوط ياةديماع ةليلو . ةدماع قنالاو لعاف رب دماعلا

 0 3 لوقو

 عودصو لف ةرقو ةنم ةنم بللقلا يفف

 ليسرو مَع جوي دتسي ام دامعلا * يضرهم يا ا ا

 نب وربع لاق . كتوتوركذ ةعيفرلا ةينبالاو ركسعلا ||

 موثلك
 تّرخ يللا دامع اذا ننو

 انيلي نم عنغ ضانخالا ىلع

 باكاوا ةيبخالا بادكا داّمعلا لهإو.ةدامع ةدحاولا| |
 يا دامِعلا ليوظ نالفو . ةعيفرلا ةيلاعلا ةينبالاأ
 لضصتلا ةاغلا نمنييفوكلا د دنع دامعلاو.4ب ررئازل | دما

 .مانلاوه ديز تاكو افلاوه ديز كلوق نموبك

 ةدامعلا * دلولا دمع نم منا ىراصنلا دنع دامعلاو | ٠

 ديعو لف ادلع 0 لجرلا ديعو. دصق ٍنالف

 اذا ربختإو ادنبلا نيب عقي لصفنم عوفرم ريمخ وهوا

 اهوخد دعبو حاولا لوخد لبق كلذو نيتفرعم اناك

 . مالكلا ىنعم هيلع ديتعي ةنال هب يس ءاضيا ةءاعد سو

 * ةنم صخاو ا ذامعلا ىراصنلا دنعو . دامعلا ةدحإو

 يفو .دصق نع يا ردع نعو امتع ةلعفو.ر دصم ديعلا
 ىلع اذع كلذ لعفو طخ نغو ًالطخ ةلْفف فدض

 ايناغصلا لاق. تيقبو لي يا. نيع دمعو نيع
 ةناف هيمريف اًديص ةنظيف اش ىررب 5-5 زارتحا اذهو | اقم

 لاق .وَبظ ىلع اًديص دمعت اما ةنال نيغ ديع سيال
 ١ فانخ

 ايضا سم ه5 لح كلن
 اك امتنا نيع ىلع اديففتب

 ديك رغز وا رع ء ىلع يب لعف لك <تايلكلا فو

 نمو. دَمَع ةمانس باصا يذلا لامجلا نم ديعلإو
 ةرقب فصي يارلا لاق رطملا ةللب يذلا نكامالا

 ةبيط عضل | ضايب يف تدب ىتح
 ديع ىرثلإو يدخت ةكابملا 37

 .ردصم دم . فورعملا ريثكيا .ىرثلا ديعوهو
 ةيذوالل لامعا !وطغ يبن يلة[ لات

 هيبناج بكري ليسلا تابف

 لافنلا ديعلاك راقلا ع

 باح هيبناج بكري ليسلا نا ينعي يالا لاق
 + رطملاب ويحإون ىرم باح هب طاحا يا: ديعلاك

 سيئر وينلا ضعب يفو ٠ ,نكيسلا ليسر ُناديعلا
 * ةّدبع ىثنالاو ايابش ك|تمملاباشلا ٌدمعلا *ركسعلا

 .ٌديعلا ٌئاَديعلا * ةناديع ىثالإو ليوطلا ٌناديعلا
 ديغمت امور كامجلا/ ليث ةديعلا *ة نادم قالاو

 يا دئادشلا يفانت دمع تنا لاقي. الكول ظاملع
 هديا م ديداعم يل لكلا م تلا ةللهغو -اًثدمععم
 لجال مانيرثكاو ير نيدو لا دع لاو .زظعالا
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 يلع
 ترك ل وخلا اذا نعطا مل انا اذا

 تريح ىلع ةنيدملا لخدو وحن ينك ةيفرظلا سماخملا
 سانلا ىلع اول اتكا اذاوحن نم ةففإوم سداسلا . قلفغ
 بكرا ون ايلا ةقفإوم عباسلا . سانلا نم يا. نوفوتسي
 كاردتسالل نوكت نا نمافلا . هللا مساب يا هللا مسا ىلع

 هعينص هوسلا هيلا لخ ديال نالذ كلونك ب ارضالاو

 ةلونكودشا ةمكر نك لتابيالةنا لع
 انب ام فدي راف انيوادت لك

 ٍدعبلا نم ٌريِخ رادلا برق نأ ىلع
 رعفانب سيل رادلا برق نا ىلع

 ردو يذب سبل اوت نم ناكأذا

 يأ.فوذمم ادعبا ربخ يف وا اهابق امب هذه ىلع قلعتو

 هلونك لوال اف. وريغوا

 ليتعي كيبإو مركلا نا

 5-1 نم لسان دج ل ذا

 لوصوملالبق ىلع دازو هيلع ف ذخ هيلع لكتب نم يا
 ًادببا من نيش اوي دحي لل اذا دارملا ليقو .هل اًضيوعتأ
 رخالا لوق يف اكل كتي نم ىلع ل اقف اتسم[

 ٍشدج نم بان ام يف كيتاوب الو.
 قف نيرظناف رثقت قخا آلا

 روث نب ديبح لونك ينانلاو
 كلام ةحرس كناّآلا هللا ىأ

 ٌقورت ءاضعلا نانفا لك ىلع
 ىنعمب ةيشلا ةقار نال رظن هيفو ليق ٠ كللام نبا هلق

 يات دقو. عفترتو ولعت دارملا افإو انه هل ىنعمالو ةبغا

 لونكنم اهيلع تاخد اذا كللذو قوف ىنعمبامسا ىلع

 . اهومظ «تامدعب هيلع نم تدغرعاشلا

 اهقاعتم لعافو اهرورجم نوكي نا وهو رخآ اعضوم|
 رعاشلا- لونك ادذخإو ىلا نيريض

 اهذيداقم هل الا ثبفكب ومالا ن نا كيلع نوه

 شنخالادازو

 ؛ | ضيوععلل ةدئاز نوكت نب

 0 رمفملا عب يقفل لع تفلإو. تظن هفو |

 لاما

 كلا ١

 ظ | رجارلا لاق اهلا> ىلع اهكرتي برعلا ضعبو لعنلاب
 اهارن ربتكار ,صولق يا

 اهإوقج ربتَح يدم ددشإو
2000 

 اناا ليج ملم اىزللم

 ٌلعو اديز هيلع لوفلو . بمعك نب ثرحتب ةغل يف لاقبو

 . ةقرافتالو ةمزلا اذيز َكِياعو ٠ ينطعا ىنعبب جديزب
 يف نوكتو .اهب كللبةسا يا. ىتتولا ةورعلاب كيلعو
 لعق مسا ةل احيا هذه

 ال حوا صلسلل هلع يالوق نم ةحوظنم ع
 معَ نم ليبقو َرَعَو نمر ار ا احابص اع ملوق

 . الا ماعم يملا «ل اهبالا ىلع رجلا
 « تام يا ّتْوُرْفو .ريخ ىنعم 'مأ نم ةكرم ةينانو
 * تومي نل ةلكآ نم نا نونعزب !وناك مال كلل ذب يس
 ارادوا نم وهو ولج قّرعلا نم 0 يربمعلا

 : ف:لعيلا اري !ً 1 دي أ ةنيعل فوصل َتَنع

 ىلفيلز ئرع نك اتيرو هت انالفو. لّرغيف ديلا

 + ةّيع ىنعم فوصلا تع + لايمريخاصعلاب ةيرض

 لارا 1 نراركادو ةهيرزخل يقرا انجل
 ةتيوعلا *تيمايع ج .ةهج ىلا يدتيال نمو فيعضلا

 فوص نم ةّييع لاقي.ثومعملا فوصلا نم ةعطنلا

 تملعو ةتبا جرعش نم ةأياسو نطق نم ةفيبوربووا

 ٌثِرَعو
 هما يف جنو بسلا يف عرب اينَع نعي لجرلا عع

 * ثم بولقموه لبق .ةرسيو نب قيرطلا يف ىونلإو
 اتيان يحلو . ةرسيو نه قبرطلا يف ىوتلا لجرلا ّحعت
 ةقانلا مامز فصيرعاشلا لاق.اهّرم يف

 ةناك ب رضج ل يمال

 رفق عورخ يذيب ناطيش نعت
 زجارلا لاق .ةيحلا جعلإو َصْعلا

 ٍسوسملا م جعل | لثم تعبتي

 رول ألا ةيشم يشي جوهل



 ولع

| 

 لاقو . طقالا هيلع

 ةنداع الو ءاراح الو ةتاش اهيف ٌيواشلا عفننال

 عيجلإو نادنسلا ةّدلَملإو حاعتلا يفو .ثاوّلَعو الع ج

 .نايلع ىلا ةدلَعِب اهتزواج دشنإو . لكما ةاع ةقانأأ
 ليوطلاو مخل ٌناَملعلا * ةميسج ةليوط يا لاق |

 تاوصالا نمو عايلا 5-1 ةفرشملا ةقانلا او عاما | أ

 ليوط,ميسج يلا نام لانم ُناَلَع لجرو .روهجلا
 َص وبادشن|و .ثن 0 ركذلاويفي وتسي ةراا كلذكو

 ) ةكامو زان نيب فو
 نايلع ىلا ةالعب ةتزواج

 فيرشلاو عقم نلدلا * باتكلا ناونع ُناَللادأ
 نويل ج سلا ءامسالا نمو ئيوفلا ديدشلاو ٌيفرلا |

 .مهلجيا سادلا هيلع م ةنمو . ةيبصو ص لئثم ةيلعو
 قرغتسي يذلا لاكلا 2ل نوكي يذلا وه ومغنل كيلإو
 كر ةيققلا بسلاو يو صو.هالا عيمج هب

 !تاقيزعت“ كلاخاك :ةيمبذل وا اًءرشو ًالفعو افرع |

 نموا افا يولتلا ىلا هس ضركملا + ةاشلا ثلا
 75 وألا 05207 ولعل * ا ةيل اعلا يللا ةبسن

 هيسرتقملاو لحز ىو . خئرلأو يرتشملاو لحزو

 ىفثالاو لفسالا ضيفن ليضنت مسا ىكألا * نيوّلعلا
 فالخ اًيلُملإورينملا حابصملا فو. لاءأو َّط جاع ظ
 نبا لاق لاق .ٌدمعف متفتو رصيف نيعلا ضن لثسلا|

 ةنش قاعي اك عم فلو يرابنال
 عمججو فرشم ناكم لك ايلعلا لصإو ةكايلعو الع

 انساك عسل العأ تنكو. نيكو ىربم لسا لع الكل |

 ةالمعتسالاو .مطالا علا لعل لعل و ٠ دحاو ىنعب هيلع
 دايدزا ةّئيطا لهإو نييجنلا دنعو ىلعتسا سدصم

 ضافخنالا هلباقيو طسوالا دعب ىلع بكركلا دعب
 تلم فاو نبا طور فرط ل

 زا هيلا وذ لاق . قوف نم يلام

 | لاقي .اهتبالص ب اهب هبدت هلع ةفانلل لافيو اللا

 ةيولحلا ين يذلا حلا ل خلا ,لاعم نم
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 عباس ىلا .رعاشلا رعشالا سيرف مسإو اهنيك لبق نم| ٠

 دلإو ةعفزلاو ترشلا بسك ةآلعلإو .رسيمللا ماس
 فتيغلإو داصلا يف ةيلعتسملا فورحإو ٠ لاعم ج

 كلود اهعيجي ةآظلاو ةاطلإو ةاخنإو داضلاو فاقلإو

 زجارلا لوقو لجر مسا ارّمصم ىلعيو . ظن ىعص
 ايلولقم اقلَح يننار ا الع نيو ينم تيت دق

 هلصا ىلا 38 - قورض هيلا كو 2 دارا

 ىلع دحا ردني ملف إف مزال ةدولع لجرلا د دولع

 * َنزرو دشإو 5 2 لجرلا دّولعا *هكيرحت

 .روذولا 0 زلادبساو رييكلا 0 ديدشتب هيلو

 ةمرطأ 0 نو 0 يح

 طّولعإو .هيلا ةمضو هب قلعت ةطولعت - طولع
 نلاطتلب :ةراؤاب_ هالو ص ىلم طاوألا رعبا
 او ةسار بكررم الا نالفو. ةمزاو ةسبحو ةذخا انالفو .اًيرع

 ا *اهبرضيل اهادسن ةقانلا لمجلإو. ةيور البمكتو
 ريبعبلا قنع نم طآلعلا حعضوم

 ناولع * ةنونح اناَوَلَعو ةنولع باتكلا َنولع
 نيعلا باتك فو .ٌدولعي ةنال هب ىس ةنإونع باتكلا
 نونلاب نإونع وه انإو اطلغ نإولعلا نظا

 +« هدعص 0 ا ( [لَعو الع هيلعي 0 ١ لَ

 هس لاس

 دلك نأ اًزُلاو هاتكلاو هاياعلاو العلا اويلعلاو مل ”اعلا

 ف عي ثر» هو دق لعلاو ةيلعلاو

 ةالعتمالا اهدحا ناعم ة تعسا هل د رج فرح ع

 وحن انيبعالا وا نوليت كلذلا ىلعو اهياءو وحن ةفيقح

 يناغلا ممل ىلع مصعب انلضف وحنو منذ يلع مو | ت

 ىذل كبر نإو بح ىلع لاملا قإو وحن عيكةبحاصملا | هال
 لونك 3 :زواجملا ف ثلاثلا . ملظ ىلع الا ةرذغم

 ريش ون سس

 !ةماع ر ينحتأ هلل ٌّكأ ارمعل

 هلوقكمالل اك ليلعملا عبارلا
 يقئاع لقي ججرلا لوفت مالع
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 نا ةلصإو كلذ نم رما لعف َلاعَتو . عفترا اَيِل اعن

 رثك مثلاعَت لوفيف لفاسلا يداني ناك يلاعلا لجرلا

 اك و اًعالغت 0 ىعكب لسا ىتح م ءالك يف

 تاوصالا نمو ةفرغلا ةقانلا ٌناَملعلا * ٍعفترم عضوم
 تادباف ةَويَلَع لصالاو ةفرغلا ةيلعلإو ةيلعلا «ريهجلا

 هموق هيلع نم وهو. .كآاملا ج تمض هاي واولا
 ءالعلاو فرشلا لها نمي معو ميلعو معمل ]حالا يوهخايو ف وا لفنسا وا ىلعا وعدملا عضوم

 ل نجلا ىلعال مسا لع عمج َنويلعلا *مهيف ةعفرلاو او رئامضلا هب ل 1 اع ىنعم يف لعتسا مث ضاخ ىنعمل

 .نينماللا حاورا هيلا دعصت ةعباسلا ةامسلا يف عضوم نالجراي الاعتو لجر ايَلاعت لاقيف وف ىلع ىببف
 ناك اال انتو زماان اطتؤ الط انكر اي'اوقاقتو
 ركل عج عم ماللا تدمع يبرر هانم ايا كلان

 | لآ ةروش يف ئرصبلا ن رسل ارقي هبو . ةئلوملا عم ترسكوأ
 ١١ ةسناجمل ماللا مهب . :ارل قت باكا / لها اب لق نارمع
 تا كلامو فارلا
 . لجو عفترا ياةاعد ىلاعت هللا لاق لوقو .تباسو
 ىلعتسأو ٠ عفتر ١ ةلعسا ىلعتساو أنعا راهلا للعاو
 هع طئاخلا لعتساو . هدعص ةاليلعا هالولعإو ثلا
 بمعكلا يلاع لجرو . لعاف مسا يلاعلا * اًيلاع هدجوو
 3 لاق.قوف نم يا لاع نم ةتينإو .فيرش يا

 1 ع عاقل | ىأظ رف فصي 1

 ةيلاعلإو . لاَوَعو تايلاع ج يلاعلا ت01 هال
 نانسلا يلب يذلا تنصنلا اوااةلطار وأ اداننلا| لعأ افا

 تت اهضرم نس وأ اهسافن ن

 ١ ىلا دغ قوف امو هل ىلا ةتراسلا تع 2و |

 تو ةنيدملا رهاظب ىرقو كم ارو ام ىلا ةمابت ضرا| |
 ةيلاعو . ةردان ”مضلاب ٌيِوْلَعو ع ةبسنلإو يلاوعلا ||

 ء العلا وباو» رفا ةعفرلا
 ىهسملا روهشملا ناويدلا بحاص يرعملا ةينكو جذول افلا
 نيب عضو امو قنعلا واسأ ألا ىلعا وعلا *« دنزلا طقسب

 ١ نركدعلا|
 اهعاضنا روعي ةميمخ نع ةرابعنيفئصملا دنعو ٠ ةرفسلاو ظ
 لكنم ةوالعلاو .ةمامترابنعا دعب اه ًالصا ٌةولعج ام ىلا |

 العلا + هةعق ذرا ءيثنا ا

 ءيشلا ٍةَودلَعَو 1 ٍقَودطَو ىَوالع ج هيلع داز ام ءيش |

 000 0 0 و ضيتقن 0

 0 #* كنا 00 5 6 |
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 دس لبق يبا ةنئافو هتيإو ةعباشلا ةايملا ليقو
 ||| هولعو هيثلا ُدَلَعَو :فرشلإو ةعفرلا ّلعلا * ىهنملا
 || لعو. ينعي اَوأَع فحل ةامس ديف ةققرا قلع
 ا ملا ىلع ينم ن ناك ةفرعملا هب ديرا ن ناف قوف ىنعمب مسا

 || ضيرع تسحت نم ثق سرف فصو يف مهضعب لوك

 نمب ارورجم ايرعم ناك ةركدلا هب ديرا اذإو ٠ لع نم

 رعاشلا لونك

 ام ريدم ليم يم كم
 ٍلَع نم ٌليسلا ةطح رفح دويلبك

 .قوف نع يا الع نم ني دا لاقيو. أع لع لصاو

 نار ل2 قمن! صوتا ونت كناب منا اوبا لاق

 سو لوق

 رشق تحت يذلا طبل اب َكّلمف

 اع نم ”اخيغلا هلك ضيب ور

 ير ةيفانلا قالطال شو ةدئاز واولا ناف

 ةلهاب ىثعا لوق امإو . مالكلا
 اكيذناال ناقل قانا

 رت الزاب كال ولع قم
 نم ربخ' يقاتا يا: اهرسكو اهحضو واولا 0 ىَورف

 يأ. رولا لع مو .عفترم عضوم لك ل د َلْغَأ | ةدادالا لثم ِهليح دعب ريعبلا ىلع قلع اأو

 53 واع ةنم انعمس لاقي ةيل اعلا ةّصنلا هكمعلا *مهلج
 راكم الو« لعألا تتوعاايلعلا + ةيلاع ةصق يا
 كارو بسلا اكل ٠ لعو تامل ج اهالعا
 ويش نم العام" لكو فرغملاو يلاعلا ناكملاو لبجلا|
 اطوح لّكجت ةبلعل اكو نادنسلا ةلَعلا * ةيل اعلا لعل
 لمحت رخو ةباصلا ةف رذملا ةقانلاو اهب بلحتو ميلا



 هلع

 ا »* ظلغ ادناعا لربما ىدنلعا - دلع

 بش لل ملبضملا ارم د ميش لك نم ظيلغلا

 رم لفيلغا ىدنلعلاو 0 0 دالعو دنع 2

 يئدلعلا عموم ةاديلعلاو ةايباعلا سيت 0
 لكلا يف ةدئاز .تودلاو . ىَدبَلِعلا ةيحاو ةاَديَلعلاو

 .قاحالل

 .نكرمالز اب مال يقرا جلل
 نينلعمويلا رو اهوردي ى) نيام داوم ةنعويل امو
 د نعرف كلذ لك 5 يدابازو ريفا 00 ع يا

 ةيلكلا لصانمماللا تناك ايزو .ماللا ةدايز لع ةانب

 ةدئاز نونلإو
 يثنالاو ديدغلا ىالاوديدغلا بلصلا سدنلغلا

 ةَسَدنلع
 ةدئاز نوثلاو . ديدشلا بلصلا دكتلعلا
 ةرئاز نونلإو. ميظعلا بلصلا لجرلا ركْدَلَعلا
 يذا فو ةفالملا هب عقواهلع هلي لجراا هلع

 داو لالخ. 570 ريحتو كمضاو عاجو ِر نايا

 ٍدئاَعَص 9 ف ددر : تهلع

 اهمايا الماك امان

 اسما

 ةشايطلا هلاعلا + ْناَمْلَع وهو . ددجإو مالا ةيسطشنأ
 ماييلعلا < ةملعإللو . ةِشاَيَط يا . هلاع ةارما لاَ
 لاق .عردلا تحت سلب لبالا ربو امهيف فدني نابوثأ

 ةئيق نب ورعأ

 رالا لطبلا عرصبل ىّدصتو ظ

 ,لابرشلاو ةايلعلا نيبعو ْ
 فرط الع َج ىلع فنالاو هلعلا وذ نايل[

 ميلطلا اًضيا ٌناَهْلَعلاوأ
 إو ئيشحولا روثلاو نينرتلا ليوطلا سيتلا بَهلَعلا |
 يلع الاو. لبوطلا لجرلاوأ

 2 ديل تر انلاب هيل ةيهلع داما هلع
 يعلاو ميلا ىجالا ملا # . رش

 00 ا ل ئ2سظلُلسلسلسلال9ا72 ااا امال اال

 سبيل صولعم رح *< ةرورانلا ماميص حا

 ولع

 دهم نزإو ينيماست يكف
 لكبح ليانالا دمج ةمراذه

 ,داذغ نسحا ةديلع يصلا دع
 ناكربولاو مدلا نم ”ماهطو خلا دارتلازيأعلا

 عببني تابنو ةيقب اهيفو ةنسملا بانلإو ةعاجلا يف خنب
 كلا نم هاجم ١ ةربملا + هيلا مهل ازيلال * مكس دالبب

 ةّدِدباةس ءرام و يذلا َنيبلع

 نيعلإو:ممادص اهنم جرختسمل اهجاع ةروراغلا 00
 حو اني دخ اكل هجلاءاتالفو اكان ايديا
 + مرسقو مم فتع موغلابو .اًيش ةنم ىلان نالف

 ييضند

 ويناعم يف ةلمملا داصل اب صولعك ضياع
 0 ميال معلا هيلع ىلع
 :نالفو. . عفتر را (ةيدات) لو اجولعي راهلإو ةيئلاالع

 ةبادلإو . هدعص هبو ناكملا العو .ربجتو راكب ضرالا يف

 مراكملا يفو .ةيرض فيسل ابو .ةرهقو ةباغ انالفو.اهئكر
 .عفترا*' ع ىلعي ةيثلا َيلِعو شاي 1 اع ةلِعِج هب العو٠ ف

 يف الع حاصلا يف لاقو. فرش مراكلا ة نالفو

 0 كلاب ٍضرشلا ىف لعو ولع ولعي ناكل
 رعاشلا لاك للعب جتلإب الع اضيا لاتي و 1

 ّيثلا ىلع + نيتغللا نيب عيمخل ثيلع يل كبعك العال
 ةلَرن ةبادلا 5 عانملاو :اًيلاع ةلعجو. هدعص ةلعت

 ةيلاع ىلا ةالاعم لجرلا يلاعو .ةنونع بانكلاو :اهنع

 يسن ول اعو» هدعص ءىثلابو ةشلإو .ةعفر يشلاو .دجت

 .لاعو .ةداسولا نع لعاو ”غ ينع لاعو . ةورهظا
 رعاشلا لوقو .ّلع ةلامحارمال اب لع

 اروقيبلا تلاعو ام لئاع ام ٌرَِمَع ةلثمو ام ٌعَلَس
 مَلَسلا نم ِتاَيِح اهب رقيلا تلقثا ةبدجلا ةيسلا ن ادق

 ّينلاو ٠ دن ةيلاع ا العا لجرلا يلعإو .رشع

 ةبايلا ير وءاايلاع ةلعجو ةعفر انالف هللاو٠

 لا الم ليجرلاو.اع الت ولا لو 0
 ىلاءتو, تيملسو تجر ةجاهضرم نموأ اهسافن ن ««ةأرماو |

١1 



 اييفركذت يلا ةئكردملا مولعلا 8 ,ولعلإو أ
 مولعلاب ى ل ةيداقعالا وأ ةيلعلا 5 ١ ماكحالا

 يف ةيقينحلا مولعلإو ٠ هقثلإو مالكأ ١ تب
 مالكلا معك. نايدالاو للملا راغتب ريغتتال ينل ىلعلا
 نم دبعلا ةيّلعت يذلا لعلا وه ةيئدللا لعلاو .قطنملاو

 يضايرلا وه ييلعتل ١ رعاا 52 ةلقسإو را نم ىلاعت هللا
 ام امم مولتعلا يقابو . قيسوللو ةخانسلإو بانسحاك

 | يلواو هنكاما يف ىلاعت هللا آش نا ةركذنسام اهخءوةاتركذ
 ايلعلا ةفشلا يف شو ردت ملعلاو 4 ؛ نوفصتللا ملعلا ٌْ

 بنوصتم يثو نيضرالا تيب لصنلاو يسم 0

 0 ١ كيوطلا كب أو هي كاد قيرالا يف

 جيرلا ىلع دقعي ب امو ةيازلآَو ةقرو بوثلا 60 مًالعو

 ّط م ةارغل ١ دنع مّلعلاو 0 حج 0 كيسو

 كرر هيما انا للا زواجي ال بسم لع ءامسالا نس

 اي موقو .٠ عردلاو ملعألا ثنو العلا # قشم ذو

 *اًنينخت ماللا نوفذحين للا لع ترو ديري نالقونب

 ىلا ةبسن ولعل *روكذملا ىغلل مّلعلا ةملعلاو ةمّلعلا

 جالطصا يف هيلع . مّكعلا ىلا ةبسن ئمَكتلاو ملعلا
 هامل ج ملعلاب فصتملا مِلَعلا + اًمَلَع مسالا نوكةامنلا|
 مليملا+ ميل ايعجبركذلا عبضلا مالّيعلا#ىسحلا ةعسالا نمو |
 عدفضلاو عانلا ٌرآتلإو ضرالا هيلع «سذلا هاكاو رحيل |

 «ركذلا عيضلاو ملابع ج لل او 21 ةريفكلا رتبلاؤأ
 نيئدحملا دبعو.ماطالا نم عا وهو لعأ ردص مآلغعإلا
 ىا ةتياور باتكلا انه نا جلاطلا د ريل ١ ما نا وه

 ع مالعإإ دعبو ءاهقغلا لوقو. 35 رصدتقم هعاذم

 فصولا ةلاهججوانك لعب ناد لاقي نافصولاةلاهجأ
 ةنمو“. ليضتت مسا بلع الإو. |معسالو اهتيض ركذيال ن 1

 ايلعلا تفشي امو 0 لكل معا يا لع هللأو موق

 ةءوأألاو. 3 ةعد قش 0 0

 د انباام -- 0 ءلسبلا 0 .ةباسنلاوأ

 ةعضوم يا ةتتظنس يت 00 ”وبروخنو رثا نم قيراطلا ىلع[ ْ
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 | | لعج سرافلا مللاو .للاعم ج دوج ةبف نعي يذلا
 لطخالا كايا حرش

 ةيلعم لدخلا طابر انيف لاز ان
 راعلاو رؤللا 371 بيلك يفو

 ةرانع لوق يفلمكإو
 امم دعب ةمانللا نه كبرش دقلو

 | للا فوشلاب رجاوللا دكر

 ارابدلاب ر فأل: ىنيرعش ا لؤقي ئلا :ائيدلا هن. دازأ
 مسأ مولع .ةرجاطا نوكس نه افا نموعلا

 نهاكلا داطعي ال. نيدلوملا دنع واما 4 ديتول" ليتم

 ةاحنلا دنع مرا ةراغو

 ةلئاقيو ضيا تفورهملاب ىسيو لغافلا ىلا دنس ام
 0 نما تيباكتلاو » ا ليد

 ةشولكإو . لع نا .

 ل عم 3 08 ديل 000

 ا دويتأ 31 0 نملوالار شعلا ف

 مثو ةدراجتل ا جراوخملا 0 ةقرفو مولعملا ىلا ةبسل

 متوجي هللا فرع نم مدنع نمازللا ناالا ةّيمزاحناك
 | نيؤمال لهاج وهف كلاذكةفرعب مل نمو هئاسإو هتافص

 ||لزغلا هيلع بكي ام ةداَمّلعلإو دايّلعلا - ديلع

 ديمالعو ةدهالع َج

 ع

 بينت ني ديم صلع و َصتِيَلَع

 خو ليث يا ضيآلع لجر- ضيملع

 نآعب نيلعو نأ 1 ناعو نإعبون نلعير ءالان 8

 0 فالخورشتنإو رؤظ ةَنالعو انلع

 :رفاج اهب نلعإو انالعو ةنل اهم ةوادعل اب كاع 9

 :ةل ةرهظا هيلا لعوب ن اعإو ةنلعإو رمآلا ةتلاغو

 هيلا فيغختب ةَيدلَعلا «َنِلَع ىنعمب نلعجسإو ثوشلا نائعإو

 2 يف برع

 عرق: #* ةتم بج“ ام صيولعلا

 جم ةرما ثهئاظ يل ةَينآلَع لجرو . ٌرملا فالخوردنصنم
 || يا 23آلغ لجرو.. نآلعلا ىلآ ةبن ةنالعلا» نونآلع | دج

 9 2 ةنلعلا# نويتالع ج ةرمآ ثهاظ
 . ا معكيال نم

 ولع + ةنلغ الغ لاقي اكذيمو ةنإونع بانكلأ



 راع

 نيلوعفم ىلا ىدعن نيخيلا نعم لع ناكاذإو .فرعإو يا
 دازتو .دحإو لودنم ىلا ىدعت فرع ىنعب ناكاذإو

 لع ىلع لفنلا ةزه تاخد اذإو سايق هلوعنم يف هلبلا
 ةثلث ىلا تدعتف الوعفم اهنداز تريلوعنم ىلا ةيدعتملا

 ىهرإع لانيو .اًتلطنم اًريع اذيز تلعا وحن . لوعافم

 . ةنقلارمالا معو . لعلا ةقيقح هل تلصح اذا هسفن غي
 الع عب معو .ةكردإو ةطاحإو هب رعش هيثل ابو ٌئثلإو
 أ وهن اهيبناج دحا وا ايلعلا هلك تقفنا
 اهيلمتي ةلعج امداو اًميلعت كلا ا علا
 0 0 اهم بو ةسفن سرافلا م لغو

 :مدنن ةملعف ةللاعو“اهفرسب ةرامآ كل ل 0
 ا معاد“ ةيلع ذب كلذزشول ل ميلا ةلعإو
 ةاميسإ 0 - . برحلا يفاولم اًقوص هيلع ىّلع
 .روريغو زارط نم اًملعل لعج بونلاراّصنلاو برحا

 لافي. اع ةعواطم لعو» .هيوربخلا ربل ا انالفو

 عضوم يف لع لافي 5 ارسال .رزعتف 3 ةنيلع
 برك يدعم ن؛ وردع لاق .رمالاب ّن صتخ وهو معا

 اًرط سانلا ريخ نا 'مّلعت
 ربالكلا راخا نيب ليتق

 ّيثلا نالفو.لاس لكلا لدعإو .ةوِمِلَع ا عيبجلا ملاعتو
 لغاف مسا مل اعلا * ايا ةريختسا ربخلا ةللعتسإو . هيلع
 متأب [اعلإو.-ن ولاعو الع ج مّلعلاب فصنا يذلإو
 نم فنص لكوكّيقلا نطب ”هإوح اموا ةلكىلخما ماللا
 َنوملاع ج لقعي نو ٌصاخم لوقو . "اع قالا فانصا

 ريغوهريغتنونااو واول اب لعاف عيمت الو . لاوعو ملالعو
 ةقاقتشإو مانالاك هل درفمال ماعلا نايح وبا لاق. مساي
 ةمالعلا ال مّلعلا نم هريغ لاقو ةماعلا وا مّلعلا نم

 5 - ا. مسا متاخاكويب ملعب ام. مسا لب ةفصب سيلو

 هب ملعب اموب يس منو هب لعب امل مساوه مهضعب لاقو
 رهاوجلا نم هيوحي امو كلفلا نم عون لكن. قلاخما|

 ةروس يف هلوق ريسفن يف يزارلا ماءالا لأق .ضارعالاو
 اال لوانت ةنا اريذن نولاعلل نوكأ ناقرثلا
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 * قشابلاو رفصلا مّالعلإو امو ىلع مالع * ةكئالملاو
 ةغللا هي ةمالعلا تايلكلا غب لاقو.ةمسلا ةمّآلعلا
 يذ فاخت ةمالعلاو دهحدلل ةراملاك منلاب ةراآلا

 و اكةمالعلا

 عت ال ةمالعلاو . الم رانلاو ناخدل اكلولدملا نع
 :ثامالعو ل : ةبظخا دبع انوبزع,ةبوطنلا
 يف ٌببوصنم وتو نيضرالا نيب لصنلا اًضيا ةمّالَعلإَو
 مالعلا + ؛كذلا فيفخلا ةمالعلا * هب ىدنهي قيرطلا
 نتصل اضيل امد علو ةباكسلاو انج ماعلا آلغلاو ٠|
 هاطإو .ةباسنلاو انج ملاعلا ةمّالَعلا * ةانإو قشابلإو | ٠

 لدعسي ام ةمالعلاو . ةيهاد هب نوديري مءاكةغل ابهلل
 يذلا َياعلل هيناَمْلَملا ةندو . لاعلإو ردصم مّلعْلا هب

 ضي ةفرعملا نعم هاجو نيقيلا مّلعلإو . يكيريلكاب سيل
 رخآلا ىنعم دحإو لك نم هانعمب ةفرعملا تءاج

 ةروسيفو.لهجلاب اقوبسم دحإو لكن وكيف اهكارتشال
 ل افنالا ةروس يفو .]ولخ يأ قحأ نم |وفرع اه ةدئاملا

 ليقو. مرعب هللا مخوفرعت ال يا مهلعب هللا معويلعتالا بي
 لاق ةفرعملاو بكرملاوا لكلا كاردال لافب معلا

 نود هللا تفرع لاقي اذهو طيسبلاو | ٌيرجا كاردال
 .سانلاو مئاهيلا يف ةفرعل و ناسنالا يف علا ليقو .ةتلع
 لاقو. عقإوال فياطملا مزاجلا دانبعالا معلا كفو

 ىه ليقو . لفعلا يف هيثلا ةروص ا وه ةايكحلا
 ل ا وز وه لوقو. تايئزجلإو تايلكلا اهبكَردي ةخعتار ةفص
 زرع ةرابغ ليقو :ةضيقنلهج)و عولعملا نم ةانفلا
 ليلا قلطأ امبرو ٠ لوقحملإو لقاعلا نيب ةصوصخشم ةفص

 ام عوضومب ةفلعتم ةيلكلوصإو لئاسم عودجت لع ااج
 اهربعو وخخل او مالكلا ملهكص وصخم ماظن ىلع ة ةبترم

 ِ تنّود تا مولعلا يف ةنودملا مولعلاو .”مولع َج
 يف اهسفنب ةنيبلا تام دنملا يف ةفراعنملا مولعلاو .بتكلا

 ليصحتل ةل1نوكن ينل | يف هيل الا مولعلاو.ةندملا مولعلا
 ةفلعتا مواعلا يف ةيبرعلا مولعلإو .قطنملا لعك اهريغ
 .بدالارلعب قة ويوتل او قرع اهيل امللاب

١1 



 ةلعلا اضيا لاقو.ةعم هب محلا بجي اع ةرابع ةعارشو

 اًريورف اًجراخ نؤكيو:هيثلا .دوجو هيلع قودي اما

 *يثلا كلذ هيلع فقوتبام هيثلا ةلع اضيا لاقو.ويف

 اهئكزجا نم ةيهاملا هب واتم ام لوالا ٠ ناسق د
 ةيهاملا فاصتا باع فوقي ام ينانلاو . ةيهاملا ةَلع سيو
 .دوجولا ةلع سيو سراخما دوجول اب اهتكزجاي ةمّدقنملا
 |ىل لعنلاب ةلرافلل اورو اهب بحينا |ءا ةيهاملا ةلعو
 درو ابي افغ ناادإوةيذاللا للا هوي ةوهلاب
 ايي نا اكان ملف وة رولا ةلغلا زفر

 بو ٠ هل ادجوم لولعملا يف اًرثّوم نوكي يا لولعملا
 .ابلجال لوابملا نوكي ناامإ دعي ال وا ؛ةيلعابلاةّلعلا
 |اًيدوجو ناكنا طرشلا و.الوا .ةّيتاغلا ةلعلا قو
 ٍرما لكتايلكلا يف ل اقو .ايمدع ناك نا عناوملا عافترإو
 ريغ ماضنا هظاسإؤب نا قل البثمال ابوح م) ع راذس

 لكل عتف .هل لواعمرمالإو رمالا كلذل ةلعوهف وبلا
 ةيدامو ةيلعاف يثور خالا قلعت ىلا سايل اب امنم لحإو

 ا ال رت لعل رج ةلدلاو ةيتا وره روصد
 بورضغلاو ضيراعالا ةطم دانوالاو كا نا قحداللا

 بجي ا( دنع لأ ةأعلاو .اط امز :ال اح

 ةلعلإَو ءافالخ ةدفئانلا الل ا لواعملا دوجو ٍ

 يلا يف ةّدعملا

 ةلعلا فورحو .ثاوطخملاكو دوجو عم اه دوجو بجي
 ةيأعلا * هكيلإو فلالإو واولا ةاحنل إو نييفيرصنلا دنع
 ميو ةموق هيلع نم وهو. 'يلآلعلا 0 ةفرغلا ةيلعلاو

 ءالعلإو فرشلا 20 ميت اعو ميلعو مَتيلعو
 .نييلعيف ذارأر ,الاباتكنا الكنينةطملاةروسيفو.ةعفرلاو

 ةبيطملا أر اةلياعلا ا« ضي رمل للعلا ولعيف 0

 لالعإلا لع تاذ يا ةليلع ةأرمإو .وبسيط دعب اًبيط
 ىاتجلقب قران نيتيوطلا دنع ماءا دعم

 ضيا لالاعالاو ليلعتلا هل لاقيوفذحوا نيكس"
 ردصم ليلعتلاو .هريغو ماعط ن 14 لاسجام لقاف

 نا ريع نم ابيلع ل واعملا دودو فقوتي يف

 ضيا ىاظيو. ءيثلا هلع نييبت هر !هأ دعوا لاع

 | اناهرب ىتسإو لولعملا ىلع ةلعلا نم هيف لدتسي ام ىلع
 ا عيدبلا لها دنع ليلعتلاو العم ىسل ويف عراشلاو :اَيِعل

 يع واانيسحت عفاو |١ يف هيبسريغ ببسو يشل ذب نا| ؛

 || كلا نوكي ام صنلا ضرعم ةي ليلعتلاو .وبحاصل
 مابا لونك ص دلل الام ةلعلا كلت بجومب

 ىلاعت هلوق دعب تريط نم ةتناخو ران نم ينتفلخ ةنم
 دحا ٠ ناكان ترتيفيرطصبلا دنع لتعملاو . مدال |و دج

 عجار ملا ا ةلباقيو: كرو ل اقو دعوكةلع فرح ولوصا
 1 عفادو لعاف مسا للعلا .نيسلا باب يف كلذا

 اك نمو,رةزرم دعب ةّره ينسب ندو للعلاب ج حارا

 ا يرارر اورو رعب سرا

 | |( رغب لاق بويل | فيفخت نم ءيثب
 رميملاب ةمالملا َىاحنإو امو نايتنلا ةلعت ت ترك

 6 عدلا مهيدح ن نايتنلا ةلعتب دارا

 ذلإو لوعفم مسا لحلو نالف ساو ٌنالف نسحا

 7 نوجول اب مدقتم بابسالا نم ببعودوجول نوكي

 ربظ يذلا ثيدحلأ وه نإث * ليلا دنعو .ُلبق نوكلابو

 ا ل ككل نم نقي تاع للعلا ”ةلعؤف
 ريدغلا لوبا «ضدرملاو لوعفم مسا لولعم او .ةدوم

 باجل |. هامل. تاخاقنو . تابحمإو د رطل نضينالا
 عع ناكاماوانةبم ةالضنبلا ةنطتلا وا ضنيالا

 "هن

 تيبكلا لاق . ليل اعي ج ضعب قوف |
 ةقوف كلسلا ءيشإو اًنامَج ناك

 كس ليِلاعي ضن نم لهتا اك
 50-5 غبصلا نمورطملا دعب املا اًصياقولعلاو
 ةدئاز هالو .نيمانسلا وذ ريبلإو ى :رخآ دعب

 ةبلاغ ةمّلعي ةمّلعف ةملاعو.ةمسواّلَع ةملعيو نمل مع

 :اهتش امَلَع اهيلعي ةتفش لعو ٠ ةنملعأ ن ناكوةلغف معلا يف

 يف اهحوتنم يضاملا يف ا اًمأَع ةيلعي ةيلعو

 ريهز لاق. و عراضملا

 ةلبق سمالإو مويلا لع لعو

 ع ردغ يف امراع ء نع ينئكلو



 «مانسلا ؛ظع ةمكلملا + ركحكاع ج اهردغو لال ْ
 رجااحلا يقسن دبل لئاق. قالا ركذلل معلا وكلملا |

 للا محملا نيت ل لولب

 0 هلع اللغو ع لعبو "6 لجرلا لع

 ماقس انألقو.٠ اًعابث تنرعتل ا دعب, برش وأ ةيزاأ برش

 براضلا: ّلءو . ىّدمتي الو هسّدعتي ٠ اءايت وأ ةييان
 ةعبشا ”مدالا ليسا برغلا هيلع بات تيورضأ |

 ىقهف ضرم لِ لوهجلا ىلع ناسنالا لعو» ٠ غابصلا

 نوكيف برض باب نم لعانلل ديني نم مهنمو:لولعم
 لع دف ”ماعط اذهو . ليلَع وهف .رصن باب: نم يذعتملا
 .ىقس دهب اتم ىتد لجرلا لع * ةنم لكسأ يااةنم
 وريغو ماعطب اًنالقو.ىرخل دعب ةرم اهانج ةرفل|و

 اهلغشي يا ةلعتب ةسفن لاعب الق ل اقي .هب هاهلو ةلغش
 .ةيلعمابتلا نحل لالا رالف لك و ٠ اهتوطيو
 لها حالطصا نم وهو. ليلدلاب ةتبثاو ةئلع نيب يشلإو

 لالءالا نم اههجو ركذ ةلكلا للعو . ةرظانملا
 . نييفرصلا حالطصا نموهو .لالعإلا اهيف لخدإو
 'ءاقسأل العا ةّلغإو .اههل الغ ذخا ةللاعم ةقانل[َلكاعو
 ةباصا اًنالف هللا ٌلء او. َلاَعلا مهلبا ترش موقلاو« ةيناث

 !مولوةب نوملكتملاو لولعملقئالو ليلعو لحس وهفيفلعب
 قاقتشالا باعصا نمو. اهير لبق اهردصا لبالا ٌلعإو

 لوالاو شطعلا نم ةناكةيبجتملا نيغل اب وه لوقي نم
 لجرلا للعتو .اهلَلع ىنعب ةلكلا َّلعإو ٠ عويتطا#“
 هب لعن رمال #9 اع كلكم وبةتاا هس دل

 .تجرخ اهسافن نم ةأرملاو.اهب ىبلت ةآرط ابو ار وا
 نم اهدنع ام تجرختسا ًالل اعت ةقانلا' تلل اعنو
 لجرلا َلئعإو .اسوسافن ترم. كنترعل ةرلبأأو الل
 .بوبطا ةلدتعم نيل تناك حيرلازو .ضرم ًالالئعا

 نع ةقادعا اًنالفو .رذععا ”رالفو . لّلعت ىنعبرمال ابو
 .ةلعإب كقرخا اهب ناك ةلكلانتلنعاو هيلع ىَعواردأ

 .ةلعلا نقيل هزبلا لعاب .نييفرصلا حالطصا نم وهوأ |
 .لاعلا ثوم هَّلاملا # نويضورعلا حالظصا نم وهوأ |

 ةل اعلا نال غل اهي ل يا رتل اع موس ؟لَضَرع لكلا يفو | *
 ىلع ضرعلاك هيف افلابم برشلا اهيلع ضرع ال

 امةلالعلا + ةقانلا ثلل اع نم مسالا للعلا * ةلهانلا
 كلل | ةيقبو كوالا ةثيفلا دعب بلح امو هب لآعتي

 لّوأ ةقانلا بلت ناو هيث لكو ريسلا نم

 تيتباحلا يناث يا ىطسول او ةرخآو ةطسوو راهلا
 سينلإو اًريثك انا روزي نمورداخم لملا +هل الغلا
 لغرلاو دات ممارتوبشلا وبا رشاد مظعلا خلا

 نمو هي“ لك نم نم ا قيقرلاو فيغلا ْن مل

 نانغل لل لع لال ج ضرم نم هللج ضّيفت
 ىلاقي لهاجلا ٌنآلَتلا *لعيل غنام كهل
 لاني. يناثلا برشلا لكلا + هن ال ةرطإو ذاع لجل
 َج 4 كدا لعتي امو ةّرما ةّلملا * لب دعب لكَ

 دحاو لجر نم تش تابعا ونب تآلعلا ولع . تلاع

 30 أرما ىلع ةرض اهجكوزت ىقلا ن ال ةلعدحإإلا
 الل بالا نال وا هذه نم َّلَع مث لفان اهلبق تناك

 .ىرخا دعب ةرم برش ةناكراص ىرخأ دعب ةّرم جكوزت
 سكع فايخألا دالوإو .نيوبالا دالوا نايعالا دالوأو
 مينا هغأ. رتآلع وشب ةايبنالا ثيدحملا يع تالعلا

 ضرملاو عونلا ةلعلاو ٠ دحإو ةفلنخم تانمالأ .
 كلت ؟ناك .ههجو نع ةبحاص 0 2 اولغاشلا
 ةنمو ٠ لوالا ِلغُش نع ةعنم :. ايناث الغش تراص ةّلعلا
 ةلَلع هذهو.ردتقمر تعم لك لافب“ ةأع اقرخ مدت

 . للع عج هذهو لالعإو لآعو تالع جاةيبس كيسا
 طوق ةنمو.ةدونتملا نو شلاو ةفلدخلا تال احلا تالعلاو

 هبف ام ىلع لبق وا لا> لكىلع يا كت آل ىلع ىرج
 لقاو لاق . نوؤشلاو ل وتخالا نم

 ناك ثيح ”مولع لييخجلا نا
 مره هنألع ىلع داوجملا نكلو

 لِي عم نع ةرابع ةغل ةلعلا تافيرعتلا يس لاقو

 ةنال لع ضرما سي ةنمو . ّلملا لاح هب رّيغترف لحلب

 صخخل ١ لاح روغني هاولخت

2 

 لإ يضلل اهل الي ع
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 0 ا كي 3

 قالعم اذدلا اًصخو

 قاق كلم امدخإو ضاغصلا بالعقل قل
0 

 انحامر فكألاب يضمتل انو
 قل اعملاب ميديا تشعرأ اذا

 أ ءاسن نمل ةباصاام لكبىلعتي ةقلَعَم وذ لجرو
 ةقلعم او :ةقلظعالو ةجوزتمال .يهف اهجوز دف يتلا

 ةيلهاجلا ظن نم دئاصق عبس شو تانأعملا ةلحاو اك

 ٠ قوجفم مما ىّلعنملاو . كلذ اط ليقف ةبعكلا يف تقلع
 .هيبشو لعف نم هب عرب رطل 1 ماما

 .لعاف مما ل عنملاو . قلعت يل قلعت لالل اذه يف يلو

 رويسيل اب عنتقي نم سيل يا. قي :آ+اكىّلعْلا سبا طوقو
 ديب ”مد مهضعب لوقو. .ةائيام لأي تأ اني نك

 .خاوس ال سايق 5 ( ضعبب ةضعب ىلعتم سا ) ىن ٍاعنم
 اا قام ككل مي ١ قولعلاو

 . ةترارم تكردأ لاخلا ياو ازوهإع ناك يلا ّينلع

 ىل لظنملا َمْلَملا + ارم ايش تل نالفوا

 ىلطتلا

 ةرارمماكا داو ةرملا

 رعاشلا

 ةئاصريغ ليخو ”مايص لبخ

 هر ١

 00 0-0 امدحا قرح هنيان نالق كللعوأ| ماعلا نيب ةفاضالا نيةكنملادنعو. لعافلاريغىلالعفلا

 هيلع ماينلا نرسحاةلامو .اهخيد داجا ةبرقلا كّلع | وب ىلع ام لكو ناسللا قلما . تافلعت ج مولعملاو

 | كامو .لعاف مسا كلل املا *لخم ام دول ام ىلع هيددبو قاسيا ةلمأزلاب كأبي اند ةريغو ملا هب ىلع امو وش
 (كلعلاو . كلآعي ام ك العلا + ةفضمملا نيتم يا كلاع دبكلا نم ةيصقلاب ىلع امو ةرهطملاو ةبرقلإو ةمقمفلا

 ألام يا راكداَعو اكداع قاذاامو .ةيزاجح ةرجت كآلعلاو | .لخلا نم برض يِيلاَحمو قبل اعم ج بلقلإو يلو

 ليي الفوريغو نابل ن مكي غمص لكك لولا# كي ىذو قالعم لعبد اههشوإ وس نافالعمإو

 مظعلا بئامتلا | ةقيتلاو رم ءيش لكو راما ماتَ وا ةنرارم تّدعشا اذ

 | |عمجاررثكام سييبلا نم نكتار سكلملا +دورت| فضي اًمْلَع ةكلعيو ةكلعي هبَغو كّلعلا كلع

 أ |[يثكلا رمشلا نتاقإوملا ميدنلاو ليللا نم مارقملاو /لاق» هيف فب ةلكوحيو ”لكأل ماجلل ١ سرفلاو .ةجحو

 ْ ديدشلا جلا اعظلا نم كلعلاو . كالعإو كولُع ج
 | نم ةعطقلا .ةكلعلا * ةيزاجح ةرجت كّلَملاو . ةغضمللا
 . ةكلع ةطنح لاقي. كِلَمْلا ثوم ةكلعلاو . كّلعلا
 ةكلعلاو .اهبالصو اهةدوج نرم كلعل اكجزلنت ياا
 || ةبيرفلا يضارالا نمو ريدطلا دنع للحلا ةقشقش ضنا

 [ةديدنلا باينالا اًضيا تاككتلاو ٠ تاكلع .ج هلم

 |* ةنسحملا ةييسلا ةقانلا هكا كل 0

 ةماعلا دنعو ٠ كلعلا عئابو ةغلابنلا لاف كالعلا

 ٌضماغ معلاو نت لاو لوما يف قرع كلؤَعلا *راذبلا

 رعاشلا لاقو.اهيف لخاد.ةراظبلا يف

 :مارواويفرهظت ناثييشخ ”مانغريظر بصل ام_.حئاصااب |
 ”مالبإب 5 نيكلوع نِم

 ىبي هل اريمباتيكر اتناكنيتارما ثوا.كلاذو
 نلسللا يف حج اَضِبا كلوعلإو

 دكالملاو دكاعلاو دكلملا او دلو دكْلملا-دكلع
 [ةييفلل | ةريصقلاو ةيهاذلا زوجت اضيبا دكأعلاو . .ظيلغلا .

 [#رئاخلا تبللا اًضيا دككملاو .ريخا ةليلقلا ةريقحلا|
 مثلا لالا ديدي ذكلعلا ٠

 اديدشلا ظياغلا لجرلا زكأعلاو ركلعلا كلع

 ع

 || ةيثلإو ٠ مدلاوس دتشا رعشلا نكيلعا + ىبكلع

 د درو

 عمتجإو راكر عشلا ككبلعا - ككلع

 |[ نم ةيظملاو ةديدشلا العلو ملل مع



 قلع

 يدق كل وه ند ٠ يلقب 1 ْ

 ىذو . هب ذجن ةنلع ءيث نم قرخ يا ّىَأَع ةبوث باصإو
 .هللاب باسو 0 موي ةيف'ىلل ادسا يبل لب علق ْ

 رهحا نبا لاق

 ىلع يذ ابعد ىلع ِرْغ ٌماام

 لِقَولا ”'صعالا اهنع َديمارفلا يفني
 الو | ْرِسع ةقاقد ةنابضق اًعجو ادحإو نوكي ثبن قلعلا|
 ةنلاو.ةاقستسالل ةخيبط بردي و سناككا ةنم ذب اهضرأ
 ةدحاولا نونيو قاحالل ةذلا لبقو٠ن 2 الف ثيناتللأ

 ج بونلا يف توك ةبذجلإو ةّرللا ةقلملا * ةاَقْلَع
 ا مهاقرع غي ةغل مهانلع لصأتسإو. تاسع

 صيقوا ّيصلا ذختي بوث لواوهوريغد بوثو عونلا

 ةيواخلا سبلت ءابناج طاخالو تاجاجوت راسك

 ةقلعلاو .اهب غيدي ةرجتو سيغنلا بوتلا وا ةزجما ىلاوهوأ |
 يثاوملا ب علت امو شيعلا ن نموي غلي ام لك

 عيل كرش ىتح لبالا هب ىّلعن هاتشلا يف ىقم قبب رتوأ |

 ةيامرلا هتماقم نم يريرا لوك 7 .قلَع جةجحلا وأ ادأ

 1 ةيشلفاب يل. يققآلعو يناءتذبنو يتقان تمزف

 لاملا اذه يف يلو.” يش يأ 0 سلو: يرثكوأ| ظ

 يا لطابوهةنْلَع ىفإا عيب لك ملون : ةموت.ىلعت يا لع
 ةّبودلل ىّلَعلا ةدحإو ةقاعلإو .عئابلا دب قلتي يشأ

 لقنني وابو روكذملا مدلل ناقل : ةعطنلإو ةرزكذلل|

 اًروط لقتني مثادمجتم اًظيلغ امد ريصيف وروط دعب
 نينمألا ةروس يف ةنمو .ةغضملا وهو اًمحل ريصيف رخآ |
 انلعج مثنيط نم رتلالس نرم ناسنالا انقلخ دفلو |
 ةقلعلا انةلخح قلع ةفطنلا انتلخ مث نيكم رارق يف ةفطن|
 * اًمحل ماظعلا انودكف اماظع ةذضملا انتلخن ةغضمأ
 تبن قيلعلاو قيّلعلا * ةّينإا ةقالعلا + تبن قلغلا |

 وشو جل اسع لوطا ةنا الإ درولا هبشير جلاب قناعتي

 | ةرثو كوشلا لياق طبس ةنم يلبجلاو توتل اك ةرثوأ ظ

 * ناتبن بلكلا قيَلْعَو لبجلا قّيلعو ريلي

 نم | لاملا اذه يفيلو .ردصم قْوّلا#ّلعلا ةدحاو تعا |

 ام

 ارجل نم

 قلع

 لضاملا لاق .ةيدلا قولو قلعت ياَقوُلع
 قولا احا تمط دقو ريس نب ةيلعت رائاسو |

 دش. بالا ذاغزحاعو ةيهانلاو لوغلا اًضيا وُ

 يلا ةقانلإو ناسنالاب قاعي امو * ”رادعلا لبالا ةلكأت

 عنتو اهنلاب ةمشن انو ةءارت الف اهدل دلو ريغ ىلع ءافطعت

 لغنل ١ فلأت ال ةقانو اهجوز ررغ ثحنال ةأرملاو 3

 ةقانلاب امو . اهريغ دلو عضرت : ةآرملاو دلولا مارت

 لاق ىولتملا هلئاعتيابلن طرأ لوم وش يا قولع

 ررعش يا مضنلا ىّلعلا «ةعم لعفال دعاك 1

 ةقيلعلا + ووحنوريعشلا نم ةبادلا ةنلعت ام وه وا ةبادلا |

 مارد مهطعيف نوراتي : موق عم لجرلا ةهيجوي ربعبلا

 لاق . قئالعو تاتيلع 3 اهياع ل )وراتيبل 00

 رعاشلا
 ةقيلك نكرت اليزلتاقو

 قئالعلا بوكر ايندلا ةذإ نمو

 لاق. 0 تلسزاو 1 نالف عم تنلع ء لاقي

 رجارلا
 *يلع دقو ةفيلع اهلسرا

 *يقَرلا نيقالي تاقيلعلا نا

 لج ند نونثخيو اهنوبكريو ع نوعدوي مهنال
 بّيذلإو ةصيرحما ةبلكلإو لوغلا ىلوعلا+* اهيلع اهضعب

 بيل قلوعلا ليوط د ثيدح اذهو.قلاوع حج عوج او

 + كحل يداوب نمل اب موق قلاوعلاو . بدلا ليوط
 بواقلا ل اعفا لاطبا ةاحن | دنعو. ىلع ردصمىيلعنلا

 دنعو .وريع ما عاق ديزأ تلعومن اًبوجو الحال اظفل
 نينّدحلا دنعو . عيرصنلا نم مسق ىلع ىلطي عيدبلا لها |
 ثيدحلا دانسا لئإوا نم رثكا وا دحإو وار فذح

 لوتك مآ« مي كلذ ةنم فذح يذلا ثيدحإو
 .ةينلا لاق واربع تبا لاقوا عفان لاق ّيفاشلا ا

 جرش نم باعكلا ةيشاح ىلع قلع امو.ةرملا ةقيلعتلإو

 ١ اح ملا ى 0 00
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 نم كيلا محا دودلل ثيدحا ةنمو .مدلا صل عضوملا

 3 هوا -- فدادص ٌنالف قلعإو .قالعإلا
 تةلذإو تفلعا لجزلل موقو؛ ةيهادل اب اج

 ا َىَلُق ىلعب

 .هيثل 00 دي 0-00 دئاصلإو الاف لعج نول

 . قلع 3 ءىن وشل ا|ب

 ديرب ,ةذاعم تناعت ول هلَودلا دوسالا ىبال ةدايز يبا نأ

 قلعتَو ع كلبيصت الع مولطم كلدنن لْغ تنلءول ا

 |ةلاابحاب نئحولاو توقل اب كوشلاو:اهبحلا ةرملابو ةآرملا|
 أ« هب لمت نالنبو . ةبحا مالغلا قلئغإو :َقِلَع ىعتأ
 فأعنب 0 قمل عرب ثيعبو لعاف مسا ىلاعلا|
 اوع ج ىتل اعلا ثنّوم ةقلاملا * هاضعل اب
 علا اور جتا ١ نم ةيشاملا هبخلبعت امأ

 م لاق. 7 قماش

 قالع اهيف عيجرلا ألا سيل سرت رظ اهماكرةالفوأ
 . اّرج نم هذرت ام الا اًقالع ابيف لبالا دجتال لوتيأ
 اهعرض يف عدب م يل اف اع ةقانلاب بلاحنا كرتاموأ

 قالعلا+قعتنعورمالل لعف مسا ل اَرنكق الَعو . ميش ظ
 اهتدحاو اهرب لبحما َقِلَد ام ديصلا نمو باقلالا ظ
 لفل ىخ ةيشاملا هب مّلبتامو ردصم ةفآللا + ينال |

 قلعت امو دض ةموصخمإو ةقادصلاو شيع ءنتو علب هانم |

 اقوا اما 0

 يف يا|

 ج جئوزتملا ىلعوب نوةلعتي امرها نءودلولاو ةجوزلاوأ

 هيلع كلا اوراتمل موق عم ةهجوت ريعبلاو ةيناإو قئالعأ
 .اهوحنو ةبمحلا يف جتنل اب ةق اعلا وا باقلل مزاللا تحيا
 يناعملا يف تفل ي!١ ووهنو طوسلا يف رسكل اب ةقآلعلإوأ
 :هب كلسهب يذلا ردنلا وهو ةموصتماو بحلا قلمك |
 .اهوحنوردنلاوط وددلا ةقالعك ةسوسحلا ارومالا خر كلابو أ

 يو استيل ةقالعل املا اذه يف لأ

 مضل ١ ىلا ةوعدب يا اميشايش بعصتس هببسب ةيشأأ
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 | قآاَملا #* ى

 | لاملا نم لجرل ابولعت أهو اهريغو ةءانصنملجرلا هب

 دعا ماهو الا

 |و ردصم ىلعلا هللا ديبع لوق ةنمو٠ ةنأع هيثلا ىلظلا# اهديب هتف أ

 ||| ةفالعو .ةنبا ورمع ناكوزمع ابا ديز ناك نا انلوك

 ا لاصتا ف ةيبرعلا لهاو نييلوصالا دنعو مدنع زاجلا

 | ةقكايلاو هل عوضوملا ىنعملاب ميسم يعل امأع
 || ىئالعلا ةدحاوو ٠ مدقن اكبلقلل مزاللا بحل ةق العلا
 راجتالاب قلعت امو سانلا ىلع ىّلن اهمال باغلآلا يا
 يا َقاَملا ةدحإو :(لا فينختب ةيفالعلا *رهلا نم

 «انع عا ل ءيشب قلع اذا يا ةيقالع 6 باقل الآ

 || رجتو بارجلاو ءيش لكن
 يق ياروح فان ا يلا

 || *والعأ جيش لكنم سيفنلاو ردصم قلعلاو. ةيذجن

 لاق . اهتسافنل |قينع وازوخلإو بارجلإو .”قولعو
 رعاشلا

 رممدم ٌْنَأَع تلق اهاف تفذ اذا
 ياللا قزاوسف زف او كير

 ىهو .في.سلا وا سرالا وا مركلا بوثلا اًمضيا |قلدلاو

 .كل ذك ان قعو رش يَلعو.ةمجتبو ةبحب يأ لع قل

 ميت ينب نم لجر لاق. ولعت : يا كاع لام انه ف لو
 هلع كاكك نا يللا تيا

 ماي الو>زازق»أل- وعن
 لاغشالاو ايانملا مف 5 قتلو: هن رعي لاه يا

 ىّلعلا .باوضلا ليقو هقللل عج وهوا نكأا !| عبجإو

 ريغ َقَلُ قلع ءاجو ٠ قول عمج نوكيف . نيتمضب
 ثدصم فعلم . عابتأ ُيافو ةيهادل اب عا نيفورصم

 ّلكو دئاجلاوا ظيلغلاوا ةريحا ديدشلا وا ماع مدلإو
 ةجحنإر ةموصخإو ديلاب قآعي يذلا نيطلإو قلعام
 قلعت ءاملاب نوكت دودلا بش ةادوس ةببودو نانمزاللا

 أ نم ةيشاملا وب بت امواةنم مدلا نصف ةنم براشلاب |
 ْ ةركبلاو ةركبلا هب عت يذلاو قيرطلا ظع.ورجنلا
 قتحملا لبملا وا اعمل روحلاو برغلاو 5 لا اكاابس

 ٠ يذ نم ةرظن انما نمو. اهيفَرع ةبرغلا نمو ةركبل ابا

 رعاشلا لاق ربح يذ نم يا قلع
 دامك ماب غربصلا تدورا قلو



 فلو

 ىثعالا|

 اهنيبو يندبو ىلدالا بحاصلا يف

 قرغو عطقو ”يفالع فوج
 لاقف مغيرت نيغضصت نوت نب ديب رم

 انكم ةيلع < ينبلعلا ىَرت انعلج از زاك لا ليم

 فأعلا + اطسا أوو ةرخآ لاحرلا ٍضعا يف العلا لق

 ةقرو "ياي رجت لعلام اّضيا فلعلاو: لكألا ريثكلا

 رع اصوع ملل مأو فّلجيو سبكي 1

 الت او ةفولع ج ثاودلا يعطل أ فاعلإو. لذا

 ةغل ايبلل ل اعف فآلغلا *ةفوّعلا عج فلعلاو فآلعو

 4 ا كلغلا + ةفآلع ج ةيحاصو ليلا جئابو

 عةفلع ةدحاولا لب الا اعرتف جرخي ضعلا ةالفابلا هيشأ|

 ةبادلا ةلكات ام 76 ا سلا ريبك يا كفاوأع

 اهاسرتالو اهلعت ةاغلا وا ةفانلا ضيا ةفولعلإو ٠ ىنلع ع
 ف يلع و ::تلعلا عج ةف وألا . عيجاو دحاولل. ٍِع يرلل

 .فولعملا فيلعلا * نب دولا 0-0 « مز أ دنحلا

 ا ىا ةقانلل ةف ةوللا هيما < ةفولع» يانيِلَع ةقان لأتيو

 .فلعلا عضو. فلغملا + فئالع ج ةروكذملا ةاغلا
 ج ملا ردكب فلعملا حابصملاو حاحضلا يف يذلإو
 ا بكاوك اضيا فايلاقرا افلاالعم

 | ةنلمسمل او. ةفلعم لباو بايع لاش نال كلل
 ”ةراعتسُم ةلكىو :ةلبانلا

 هيا ”ذاتنلعو تزل تْوَبْلِع نلجرك

 هنهأ اوع ىلع الكلاب يروق ميسج

 هندقلاوزمالاو ىارلا ف ركقتملا ةصتلتلا

 ةنع زجاع تيل 1 كاعراصي نم ي لت نإ ناو

 ىثلاب هيثلا طنلع
 ١ ديلا زلاو علل 0 0 2في

 يعازخملا لاق .ةينارعشملا

 ْ اولحماو ةائشلا به اذا سي

 فوفلع نيكد غ مونلا يف

 ناصحمإو زوجا ضيا فوفلعلاو . ساي يا رسب ةلوق

 قلع

 ءاكب ةليتشم اهناكة لم ماخسلا فوذلع ةقانو . خخ نضل ||
0 
 هاضعلا لبالإو.ةقلس هناسلبو .ةمش لَ نلعب ةفلع ظ

0 
 أهنم 0 او اهالءا نم اهنعراق 5 اك عءايحلا هزدوأ

 الا بشن لوهجلا نب ىلع لجرلا َقلعو .اههاوفابا
 : "يع ةنلعي ةرما قلعو .قولعموهف هفاحيأ
 كابو ل لقا سامر اهيربسم تقلع ل تكلا |

 رببلا بحاص ىلاراص مثاهئاشرب اشر قلعافرعب ىلا

 ثفلع لاق كلذ تبس امو هل | لا هراوج فدافأ
 تلخر نا هرمإو ردبلا بحاص يإاف كئاشرب ناشر
 ثلا هاج يأ. بدنجلا رصو اهغل اعم تنناع لاقف

 3 مالو ادا ارملا تقلعو ؛ ليحراا ىنكيا 2

 .تقلعت يإةقكملا اهيدختتا بف 211 تيزخ هيانلاو .تابحا
 . اهالعا نم اهتغرو اهتّمسن اَمْلَ هاضعلا لبالا تقلعو

 رضخ ربط مالا 3 ءاموشلا حإ حاورا كدا فو

 تلاعو» ع باب نم عن ىوربو ةنجا ةرجت نم دلعتا|

 تسناارتلاب كولو قيل انلع ئداولا ف بالا

 نمو. قّوعت اقول آخ هل ابحتابإ خرا ]ف

 أقاعو اًقولع هب قلعو ةقلعو ٠ صخب متنغل ىلع لضخ

 اهو قنط اذكل عني قلعو ٠ ةّبحإو ةيوه ةقالعو اًنَلَعوا

 زجارلا لاق .ةبراقملا لاعفا نم

 ليغ يل 0 نكس تعز يضوح ىلع

 ةطان < هوثلا أع + ةدانعاوةحلول اقوا هدرب قفط يا

 داق | دبع ىفرظلا) نان لل ةيمو امامة

 بياةّبادلل ىلع لاقيو . ةبادلا سار يف ةالخلا قيلعت

 م ةرماقلعو: نع دادإل هلك رج افا يللا ل مدت
 70 بواقلا ل اعفا قلعت ةنمو» ةكرتي لو ةمرصي

 . كيسّتسإو ه ةييذ
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 بسعل

 نالف قلعو. ةيكرو 4 ةبصل وراد ىلع بابو. ترا بابا ا

 ىثعالا لاق. ايبحا ةأ داع

 ًالجر تقلعو ضرع اهنقلع
 لجرلا اهريغ ىرخا ّىِلعو يرغ

 هقلعو يتأعب ةنقل اعو اًوُلَع تناك ة غل اعمةقانلا تفلاعو |
 ىلع ىلعلا لسرالجرلا قلعإو .لاملا مئاركب ةنرطاخ يا
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 نم قى وئشم صيرخلا فينخ إو عامسلا فك رص

 | نشللإو اهريغ مال دعب نيش ممالكيف سياو :لعلا

 0 شالخالإو ةفلشللاو

 قنا, مك ىنوا ىلدما هيلا ظفلعلا ب طغلع

 ةصااعو اهجواو هي دعم ينال عيش ضاع

 | ل هذخا ئا: ايش همم صلنعءإو. ةيراض اًضالع

 رع ةآعوو نابضنلاو ناصغالا نم ةقرو طقس |
 رشفك وهو

 + ةلفلا ليلقتل انه يانا اانا يف ام للا ىلا يشو

 8 صيلعلا+زولعل اكن ادبلا عجوو ةبفتلا صا

 قّركا ةنم ذختو هب مدني
 رد معَ ةضلعي 0

 كدا نبا ضؤولعلا
 .طآلعلاب , منو اصلح اهطلعيو اهطاعي ةقانلا طلع

 ريالا ظاتعتو هع ممسو.هوسب ةركذ رشي انالفو
 0 رغب انالفو.طآلعل اب امسو ةقانلإو. ةنم طالملا عزن

 ةطلبعإو ٠ ركنا ام ةظلعا امو . ةرثكلل دّدَش ةطلع
 سا ريعبلا طّولعإو . ةبغاشو ةمصاخ هب طانعإو
 ا اننا طحالب كو اضع يشب جلع

 ةللاوامل كالا كذلك ةيراو ينجو هنعنا تالق
 ا طل اعلا اهبرضيل امادست ةقانلا ليج إو. ةياورادلاب متو

 طآلعلا + ةمالكن زب“ صف ياطلاعرعاشو ٠ لعاف مسا

 ا د دتولا و ”هعزتن <

 فص ف ابقوط ةماوكلا نهو ناطالع اهو قد ةوؤص

 لاق .مادخلاو ةشلاو سمثلا طيخو داوسب اهتنع

 | يل ذهلا

 يفيض "يملا دان هللأو الف

 رطآاعلاو ةةاسملاب اكوده ْ

 ضرع يف 2 ريعبلا قدع غيس لعجت لبح طالعلإو

 طأعلا + للَعو ةطلعأ ج لوطلاب عاطبملاو هنع

 طاعلإو . ةنيز أههجو تي ةآرملا ةطخغ داوسو هدم

 اغا ظلتيةفانزلاب ىوكلا نم ل !ولظل|ءازي مما قم راشفلا
 بكاوكلا طالعأو . طالعأ ج ماطخالو ةمسالب
 نم تنكول برعلا لونت . اط ةامسا ال يتا١ ئيراردلا
 ماسلا ملقا راو ظابأ قلبت بردلا
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 * روكذملا داوسلل طلعلاو ةدالنلا ةطلعلا * ابطالعا |

 .|امو ريعبلا ع ضرع يف ةمس طيلحإلا + رمش طيلعلا
: 51 

 (|نذا فصي سيفلا هرما لاق . ةآلقابلا

 ْ سرفلا

 ْ ةرشم ةرشح ودا اه

 أ| ريض ام اذا خرم طيلعاك
 شع 2 نم طآلل اب مسو يذلا عضول ١ طيآتملاو طاعلا
 رذتم ةعاشو ظكاعلااب:موسموللا وأكإو زيعبلا |

 قاّربلا سلمالا سيطلعلا

 سوَطأعلا «وفسعت يف ادع ةسطلع لجرلا سّطلع
 1 قونلا نم ةهرافلارابخلإو ليوطلا لجرلا

 ةيراجنإو عابلا ديدنلا لكلا ريثكلا سيوّطأعلا
 قونلا نمو ةاعلصلا ةيضضل ١ ةماطإو ماوفلا ةنسحا ةانلا |

 ةيل اعلا ةديدغلا

 مدقتنل منغلل رجز لعل مَع

 || 2 «ىيغرتسإو برطضا لجرلا لعلعت -لءلع

 ركحاتل) لكاطلاو,لغلملا هعركذلا سسمشلا ل اَمْلَملا | ذ
 ينلا ةباهرلإو رْكّذلا ربقلإو دئشي مل ظعنا اذا اموا

 200 نامل ةناكظعلا نم نطبلا ىلع فرشُ
 || لاتقلاو بارطضالاو 0 ةدلا لوعلعلا لير |

 ||ةبادلإو . اريك برش اَتلع فلعي لجرلا تل

 اهافيع لام ْتَدَع ىتح أدراب 0 0
 أأةردان ردع ةنأَع جرخ خضلا لدم ب كأم اهتيتسو يا

 .َلَمْفَأ ( لعنلا ىلعتم تابثال يا ) نعمل اذه 0

 جعل فلعإو . . دقعو ةدرو رثانت صا ١ فلع لااقيو

 امنلتلا بلظ لجرلا فاعنو. .اهبعطا ةبادلإو ةنلَع جرخ
 *ةيهحت اب فعلا كلبلط ةبادلا تفلعتسإو .هنكاما يف |

 فلعلا ةفرح ةفالعلاو٠ ,هادقبو فلعلا عضو» ةفآلعلا

 د لجرلا ”يفآلعلا * هب هيحلاو ةوارشو فعلا بلط وهو

 هوارشو

 لاق .ةءاضق نم فلو ةرسأ لجدر ىلا بوسنم ميظعلا



 زبح كنيتلا * ةزلعلا هث 5 7 باستيل . ياللا

 اما ليخأ ئ دازلا نم عالاقل * ةطنحو رمش نم

 جدني 8 ةنليخلا | عطنلارجتل

 بوسنملا ك ثا كا ثمل ةدرغام ناساف خرملا نود هب

 نمو' هيت نه رخنم ربغ

 هبا ريغ ىلا

 اًجآلِءو ةجلاعم ةجلاع مشا اع لعب لجرلا جعو
 ئيملعت اما لافي( كلل أن عنو ٠ اولد زل, ةلواز

 جاعتو ٠ قدص كول 1 تكل أت ام يأ قدص جوأعب

 جلتعإو .التانئوالواز:ن نالجرلاو ٠ جالعلا ىل طاعت لجرلا|

 7 لاط ضرالاو ٠ ال انقو اًءارص اوذختا مونلا
 كاي النو. جعتسإو.تيطتلا جاومالاو
 لمرو . َناَجنَعل | عرب ريعبو . لعاف مسا جيراعلا * ةمرحل
 ا عسيو ءانهدلاب اهالعا لصتب ةلصاوت٠ لابج جلاع
 | ضرا رثكاب طي ملاع لمر ليق ىتح اًريثك اًءاسنا

 +ردصملاب ةيمست ةآودلإو جلاعردصم جآلعلا + برعلا

 ٌيونلا تيوسلا شحولا راحو راخلإو رعلا لعل ١
 محلا اراقكن م خغل ١ لجرلاو فرحا ظياغلا فيغرلإو

 جول جاتلطم رفاكلا ىلع هلا قلطي برعلا ضعبو

 لاتيالو هلع يهل يذ لكو» حو :اجولعمو جالعأو

 26 هفاز اذا يأ ٠ لام حت وهو» 28 درمالا

 3 لاو .رومالل ”جئاعم عيرص ديدش و و

 .هاضعلا ةعاج ”راَْلمل ا * اهراخص ىا لخلا ةلشأو
 ةدحإو ةنابلعل ١ < تابنو ةقانلا بارطضا ُناَجعل و
 نعل | * .ةرجت لدا يف جيرلا ةعيجت بارع نابع

 لاق ٠ ةنجاملا َآ اراأو ملا ز زاتكلا ةقانلا نونلا ةدايزب

 ابل لا

 نجع .تالد لك تطأخو
 ِنََِح نيديلا ءاقرخ طيلخت

 يا كوم الا جولتلا * مل +“ ملل | زانكلا لجا نوع

 * عم قدص يا اودم ولع انه لاخا 7

 * مجالع جاهرايخ وا لبالا
 81 :م يا ينلعم لمر

 | .ةيلعف ةجلاع لاقي . ةحياعملا يف ةبلغ الع هلع هيلع

 اَرَع الف تاب ل اقب .دِلَسوهف ملَطإو ةقخلإو قلفلا هذخا

 ا انسبلا ا« لوللا ميما

 9 لعيلاو 0 اواي يلغلاو دارغلاو
 نم ةديدشلإو ضب لال ركّلا.ةطيااو خم

 جل عوف ارك ذ نوه او نعل
 هسدآلعلا *دتشإو بلص ادلع دلعي ثلا دلع

 وذو.ىدعلا بصعو رم دأعلا 7 لبالا نم ديدشلا

 5 لطم قادم
 ردق ام لكأي يذلا صبرملا ِمَّدْلَعلا مذلع

 2 هيلع

 َراعرأ 0ك عب رضْلاو صيرحلاو ريسالاو ضيرملا لع

 رعاشلا لاق.ماني ال اَنلق اَعِجَو ياا

 ردصلا نم هب شيجي امم

 ولا توملاو وا نطبلاعجوزْوّلعلا+* رجا ةزلءا
 ظيلغلارظبااو

 ين اًسْوْلَع انسَلع امو.ةبرش اًسْلَ ةسلعي هللا سلع
 (هضارحلل» حيو دفا لدلا سلع + ائيش انقذ ام

 هيل سكان كغ ريا اناء فاو اجو
 اموردصم سلعلا * اماعط يا .اًسدلَع تلكا ام لافب | يع

 اهزكللا نستزار ارنا كف نسر اوك
 ىه لييقو ةاعنص ماعط وهورشق هي ثالث وا نائبح
 وم كفزبَحو سدعلاو بدجا ةبس لكي نانإب هج

 ٍلجرلا أيل + عاش نملع كرب بيا و.لفلا
 ام ةوشلا يا راحل *« نسوسلا اك هوت تابنو:ديدشلا|

 سنياَعلا + اميش انق ذام ياس ولع انسْلع ام لاقي. عي
 ةقانو. . برها لاجرلا نم سلما *« دلجلا عم ةكرشلا
 ةركذم يأ 5560

 هل ماظن ال يا ."طّسلعم مالك - ظسلع
 ةيودو بُنذلاو ىتوا وا تبا وباذن

 يرسل ع هل اذاو
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 0 9 نم“ داني

 نطبلا اياوج نم اسم 4
 .ةاركع ىقالأو نينا ظيلغلاو 0 كل ادي ؛دشلا ّكعألا

 قو اذ 3 لنع اذ طار :نيكوان# ةديدبم داكبعم لبأو |

 ”ظالغ امس ياةاكعم ةنأم ل اةيو حاملا
 دبزو . ةدنعم ظلغا ( ياي ) ايكع يكعي ورازاب 2

 | ةاكعإو» تام عا 6 5

 برشل ماولاو ّى ىلا عمم .:ي لاوس قليلا # ةقثوأ

 لكما قبوس ”يملا + ةاكع جر علا

 كلا مكوكعلا

 ول عفا ار لملم . منغلل رجز لع لع

 مل او.أ جو دعشاو نرتب ئثلا لع

 26 ةبلعيو 37 ةلطحي هدادذا لعل ةئحئار ترتغت

 7 بلو .ةزج هوثلاو ؛ هيف رثاوا ةةدخوا

 كيبل ص 5 00 ءوشلا باعو ٠ ربعبلا 21 عب ةضيقم

 90 منت فيسلإو بع ىنعب محل او. دعا 1-2

 ةعمو ع يش 0000 فنع يناج يفالاد مزغارعبلاو أ

 .ةباع ىنعب هوغو فيسلاو . هّرحو هيف رّاوا ةغ دخوا
 ةيشاملإو . ودادتشا دعب يحتار ترغت محلا بلعتسإو

 * قنعلا لوط يف دمسو بّداعلا + ةتظاغتسإو ةتجا لتبلا
 بلعلاريعبلا ءابلع عيجو ةتمسنج وا صاصرلا يآلَعلا

 ناكل ببلغلإو كن واع ج تيددي ل اًرددرطمول يذأا
 ىل يذلا ناكملاو ةدنع ايف عيطي 9 لجرلاو ظيلاغلا

 كابلات .اضيا 2 يزيل تببمو تبكي ل ره در طم

 فولو أ قول را نلشل اهلا بلم .ةيملا

 انني تارا 4 و دولا 5 ةةحا 20 بألا

 لوف ةيسةكباعو اذا لجرلا 1 اع شن ان لاقو |
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 قا
 ٌُباطولا َرْيِص ةكردا ىلوأ) انفي هيلع نصافإج ١

 ةرظنملا اهنمذختبر شل !ى ,ةظيلخةبا ةيأعلاو ياسا
 دواج نم د حدو ةليوطلا ةلخفل | ةبلعلاو بلع ج

 جاهيف بل بخ نه وأ بيضق اطوج رطوي لبالا

 رعاشلا لاق .بلعو بآل

 دع اهون لضنب عفلتت |
 اعل ا صخ قس مو

 : يذلا ثنّوملا يف مدعو فرصلا عأ اتجال دهاش وهو

 ىلع دبي و. داو ما هل 5 نعالوقنم نكي

 ةقانو ٠ ةبأعلا ذب هسذلا دليلا # ةريغ وش ليغ

 .لوعنم منا بولو: ل تعسو 0 ةنلطمأ

 ملاظ نب ثراها فيدو بحاللا قيرطلاوأ
 مرايخ موقلا ةبوبلع بياع

 نم عيطنلاو تلا طبآلعلاو طرلعلا - طبلع
 1 كورال قبللاو تغلب ام ىلا 5000 مغلا
 ةطياذ هيلع ىتلا لاقي .ةسننو صخغل ١ لّمثو . ظيلغ
 عيطتال طبلعلا ةطبلملا * ةسئنو ةلقث عسا ةطبألعوأ 4

 روكذللا
 لجرلإو .اهطقوا مةآبلع بن يبلع هدبع َىَأَع

 نم ةلصإو .ةأيب لاعفب قحلم وهو . اريك ةنيالع تربظ
 ةرعش شنت "ابنلعا بملكلا وا كيدلا ىنلعا+ قنعلاءآبلع

 لعفي كة سفن صخثاو فرشا لجرلاو .رشلا ايمو
 ثادل اب ةبيوم لا فيفختب هيلع *مدلإو ةموصخملا دنع

 .ةعمج هوثلاو .ةطلخ ادَلَح ةفلعي هيغل اب هوثلا ثّلع
 موقلا ثلعو ف وا ظلم . لطرألاب ةغبد ةاقساو
 ةزالق ةعباعت *«موزالإو ةدغلاب التان الع ترودلعي
 ْ 5 ل ةوشلاو . قلعت هب انين ءاباتعت تودذلا نالفل

 ايردأ كدالر نع هذخا اًدنز ثادعإو . ةتعنص

 لاقي ساسالا يفو . ةحيتم ريؤتي ل لجرلا ثلئعإو .ال
 اال كلا يتم ن ناكاذا دانزلا ثلتعم ريغ نالفأ .

 يذلا لجرلاو .اطاخ نيئيش لك: طلخي طقإو نم



| 
/ 

 ا

 أ
| 

 . ةوس لكعم مو ء لاقي. فقوملاوأ
 لكاعم ج جرجنلا نم هذخت يارلا|

 ركع

 كنود مارلاو اب لارلا
 بنرالاو ءاكوع ةقرم ةنمو مادإلا نم برضو لقنفعلا|

 .ناهن نالكوملإو : ةاقمحإو جالا ريصنلا لجرلإوروقعلا|
 يا لكم ءدئالق هن :دلق لاني .ئاضفلا ٍلكَوَع دئالقوأ

 ىذ لاق . ةييظعلا ةلمرلا ةلحوملا * مئاضفلا |
 سبجلا لكعلا * كناوع تالكوع ةتلباق دقو ةّمرلا

 طم لكعملاو

 هلال ليقول ةئاحأ قاد اهو 5 ند

 اع رك .ةدئاز

 ديك اخ طلكع نبل - املك
 كاكاريعلاو بوش هدش اًمْكَع ةيكعي عانملا ع

 ةتباح كللوق لثم هل ةيكع رجعلا لجرااو ١ . كيلا هيلع

 سوا لاف .رظننا هلا ٌنالفو . هل اهتبلح يا ةقانلا

 رك هيلعو . رظنعي مل كيسا. ةرما عيشو ركسب !ملو لاجل
 تنس لبالاو ٠ رّخأت قش دك اهي اذك ضرالاوأ

 فرص لووهجلا ةغيصل» 4 عركعو مث ىلع ءاىش كايلكأ

 0 نمش نعازه نهرا ربه ل هو .هترايز نعأ|

 ١ 210 ىنعمب لبالا 5 * فرضمو (ليلم يا |

 0 ءا دك 1 هيلع 2 اع و انه

 انوا موقلاو ٠ مترا يلا مدعاو ٠ و عاتملا دش ىلع

 عماد يا 4 5 4 7 ماكعلا * اهوايجي ل ادعالا نيب

 بدجلالخادو ردصم علا ٍء 00 رطيخ وا بوث

 رجا ةعلإو ١ هيا لخاد يا 16 ىبشا لاقي

 ماكعا حج الد يا ريع ع اه لافي 0 لذعلاو

 را ل اخر اربلا ةركبو“ 7 وكع جذ ةراكلإو

 و لاق .اهتريخذ ا

 اهانب يبيع يا تدغألو
 تمي ناك يذلا كمل ىلع تّرغا

 ع نيعاص طقالا عاصإ تطاخ

 ميراي ةطسو نع عاصملا

 ا

 يس ينب ام لاقي ٠ ةتيواز نطبلا ةيكعو .ةّزلا ةمكعلا | لك وعلا *وب بذاف لكع عدت ةمأ ةتنضح فان دبعأ

 نم موُكَملا * دمع ج تّلتما آلا ةمكع بادلا نب نم مظعلاو او بيثكلا رهظأ
 «لوعمو ففّرصنم يا موُكع هل امو. باّمملا هاسنلا
 هلل ارت لا ركعملا

 ةاراإو“ . ناسنالا ةفشحز و.كعلإو زيكعلا زيكع

 زوبكعلاو ةزيكعلا * زنككللا رك َّدلإو ةّراَلا ةرداححلا

 ناروكذملا ركّذلاو ةأرملا

 لن كو رنبكع لبا د ملظا ىلبللا َسيكع

 نيادطاا# ملغ هسا اليل فلألا تبراقو ١ ةريغكا

 رايح س 5 14 ةفطظلا

 عا كيدز داق ةيئانلا عل طيكتلا
 *«قنعلا ناكعلا *«نكع اذ راص نطبلا 0

 ةلخيلعلا ةفاشإووكملا كءاذ«نضرازلا هط ربنعا تفل
 لاقيو .ةريثكلا لبالا ناتكعلاو ٌناكَعْلا < فالخالا

 مل نم ىتثثو ىوطنا ام تكلا * ةرينك يا ثانكع دن
 ةكعم ةبراج * راكعأ لق اًبرو نع جاتهس نطبلا ٠|
 امطب نكعن يل

 * اديدشلا :دسالاو ديدفلا بلصلا سدئكعلا
 سددتكعلا تنوع ةش دنكعلا

 كل اك ركَّذلا لوغلا مككملا
 ةركعلا ىلا ةنطع اَوْكَح ةوكحعي ب سرنلا هلا بنَ اع

 1510000 رح ظعا ورازابو

 ناخدلاو .”ضعب يبو ”ضعب جرخ هئرخبو . تنمسو
 اًنالفو .فطع هموق ىلعو .اهحتل | ةقانلا لحن |و

 دع ةيكعت هحرو هفبس ىلع 5ع # ةدشو هذهق ديدحلا يف

 ّىعلا عيبي يذلاو لعاف مسا يكاعلا+* بطر ةابلع امهلع
 رخو وا بَمَذلا هاض.ءلاءاشلا نم ةكوُمَملا * ةاكع جأو

 ةنونلا ةوكعلاو ةَوكَملا + ىثنال ب صاخ.دوسا اهرشانسو
 ةيدينابلعو ؛بتالا لنور ناسللا ل اطا و طعاولإل

 ءيش لكظلغو ةظيلغلا ةزجإو قارخلاك نب :اتف لفيف
 ينو.ةبطوو ٌضنعل !نببا || يلا دك اَكَع جاظعمو

 ىلغ ةضعب تلخام نأغاا ةتايلوعو لاو حاصلا

 . ةدقعو

2 
 .دعدلا

 هي ١



 ككع

 ةغل ريكذنلاو زاج ١ ةغل ثينأتل اف ركذيو ثنو ظاكعو
 اةذنفتا ظيكعلا * ظاكع ىلا بوسنم ٌة ظاكع نأ * ريع

 ةنطعو ةفقوو ةسيح اًنُكَع ةفكعيو ةنكعي ةفكع

 اق ومع هيلع فّكعو .ةعنم هنجاح نعو . ةفلصإو ”ءاعرو

 اذكو !ورادتسا ةلوح موقلاو . ةمزلو ابظإ م هيلع لبقا
 رالفو .رادتسا مظنلا يف رهوجلإو . ليتقلا لوحربطلا
 يركشيلا لفخلا لوقو. فكدعا ىنعب دجملا يفو ل

 روزب يكمل 'م. ىلا دوابلا لعمق هيك
 |فكع#رئافض نلعب + و اّضعب ٌىدرعش ضعب َنمزلي يا

 ةنكاعم ةنكأ و: يسع .رهوجلا هيف ميك

 كيلوت لع كيو ناكل فيكس ةمزال

 سبح ةنال: دجملا:ىف فاكتعالا ةتَمو. فكعنا لقئالو

 | لعاف مسأ فكأ اعلا * ةيداعلا تافصنلا نع سلا

 دعجلا فكعلا * 07-29 ج مينملاو

 ثبل عرش درشو + أو |اودلإو ثبللا ةغل فاكئعالا * رعشلا

 | ادق ثبللا هيل ابن قر ئاولا ةعابم ومنع الخلا

 ةيرصبلا 4ءاقم نم يريرحلا لوقو . ةدابعلل

 ريتا جتا ىلع ..اًتكتعم لزنلو
 عيت ل هاف عيشالا سايق وهئزارلا لاق : ةيلع اقم يا

 | .لوعفم مسا فوكملإو . باع فكع لي هيلع تكدعا

 روفضم طوشمم يا ٠ فروكعم رعشو

 نم ُكعي سومافلا حن يقو ) كعب انموب ؛كع
 | ريغاتول تلّدبت ةقانلإو .اًكيكع راص اكع ( برض باب
 ةداعتساف تيدحي ةندحاتالفو ٠ كي امس اهنول

 ةرّوك رشلو٠ تح ةلطام 50 انليَد

 .اهي ةرهق ةيابو.ةسبحو ةفرص 0 نعو:هيلعأ

 5 - زئارمرةنم

 ,مالكلاو .هب ةيرض طوسلابو .ةبعنا ىت> هدر رمالابو

 | ةكاعم هيلع كاع * ةمحإو ةعمزل الف ا رس
 *اهنواريغأت ول تلتف امكعا | ةقانلا تكعاود هيلع ةفطع

 + كاكعلا ككعلا هل نوح كب. عمّرحلا ةدش كاكعلا

 رق عزمنا نيب يا ع موبو ٠ ردصم كعلا

 اكس تلصإياإ . كَع لجرو ا! سابنحاو|

 ا

 لكع

 ضو ورازا قرط لبسا ي.ملَو ركلح ةرزإر ررتنإو
 "يبارعالا نبا دشنإو . هرعاس

 اكَرَكاهرادلا يف ةنيشم . اكو كح هدجت ةترزا
 * ركع ةرزاك يع ةرذإب يايا للا قوس يحل

 فر دكللاب 5غ لاق ةروغبلا وم ةيرون قالة
 1 دنع كمل نجع ةكح ىازرب ناب اكاوظ كيد |
 3 ينكها سعثلا اهيلع تيمح دق ةراحلا ةلمرلاو
 0 ٌُث اا قشأ عم يا ةيبدشأ

 ا دعب ةلمرلاو ىلا |

 قونلا ولعي نولو كاك كك ج ةبرفلا نم رغصأ
 ىلع ةّكع نضرأو» فو : لا فلك ل اهحانل دنع
 ةئلثم ةكعلاو . ةراج يا ةفاضالاب ركع رضرإو تعنلا
 ةدش ككَملا '+ كاَكَع ج جرلا نوكس عمرا ةّدش

 ةفرط لاق. ملل نوكس عم ٌرحلأ | نم
 قداص ٌرحيَدُتلا درطت |

 يعج ها ظينلا كليكعو

 رول عم رححا ديدش يا كّكع موبو ٠ كاّكَع جا
 عم نيس وا زّلملا ريصفلا كَوكَملا * جير سابنحإو
 نيا دننإو: لبتلا وا تبلشصلا طيلغلا ناككلإو ةيالص

 هيصخ كَم لجر *

 برضلا ىلا جانحي مث ًاليلق يرجي كَعِم سسرفو لأ
 ا ةسوبم يأ ةكوكعم ل

 || ليالاو . ةقرفت دعب ةعج ٌالُكع هل ةلكفتإو ةلكعي ةكع

 ْ لب هدضع ىلا هيدي غسر 3 سلا التم اهزاح |

 ْ 57 اريؤ١هن 17 ل اقرمالا قو. لااكولا وه لبحنا كلذو

 ةسبح انالفو .سبنلاو لكشا رمالا هيلعو ٠ سدح

 0 ثالفو « ضعب ىلع ةضمب دّضن عانملاو .ةعرص
 || # تركع ًالكع لكعت ةجرسملا تلكعو دج دج رمالا فو

 .لزتعالجرلا لكدعإو . سيدلا لكتغإو مالا وبل لكعا
 ج لجيل اريصتلإو لعاف مسا لكاعلا *احتانتناروثلإو

 ميلا لكيلا ولكعلا *« ىتعموةنز ل اعلا اكل لع
 1 نب فوع ةمسا ةوابخ مف ةليبقوبل لكَحو :لاكعاج |

 ممر

 ا اذا ديد



 | اهافصبكرصب تدر اذاةارملا سكعلةملوالا هنيرظياأ
 ْ | نع ةرابع اغلا حالطصا يف و٠ ١ كنيع رودب كهجو ىلا

 ١ 3 زك دا الت ضب نب ؛روكذملا كا ضيكن قيلعت ا

 مزليم امو عورشلاب مز ابرذدلاب مزايامانلوةكرخا لضا

 .درطلا ٌدض انه ىلع سكعلان وكيف عورشلاب مزلب لرذعلاب ْ
 ةيضفلا نه والا ءزجلا لعج نع ةرابعيوتسملا نكفلاو |

 اذا اماما فيكلإو ىدصلا:آقب عملوا يناغلا هزجلو اناث
 انلقو ةتيئرج انلّدب ٌناويح ناسنا لك انلوق نيكعاندرا|
 | ناسنالا نم شال 0 َنكع وا ناسنا نإويحلا ضعب |

 و .ناسناب رجا نم يثال انلق ربح
 عمابنات لوالا ض؛ ل ارح يالا ء مزجلا ضيفن لغج

 ناسا لكافاق اذاف املاح قدصلاو فيكلا ةاقبأ
 .ناسناب س 1 ناو 6 املك ةكع ناك را ع ١

 ااةونضوم ”قومحلا نرقبتن لطجخا و ىكيتلا ىلا |
 ,لهإو نييّجلا دنع سكعلإو :الووخحم عوضوملا ضيفنو
 . يلإوتلا فالخ ىلع بكوكلا ةكرح فو ةعجرلا ةّئيطا

 سكعب لوعلا وه تييساخلا دنع سكعل اب لمغلاو
 .لولختلاو سي كعبلاو 0 !اب ىسيو لئاسلا ةاظعا ام
 ناودو 9 0 تان :ىحلا نم نييعيدبلا دبع .نكفلإو

 هذ سكدن م اةزج مالكا مدن

 0 ثاداسلا تاداع وُ تمّدق اه

 علا «ًاليدب ىو

 قد عينا فكك

 تاداعلا تن

 1 كعب ةآما ل اب قرم

 اويلع ُصُت بياخلا نبللإو رخآ عضوم ىلا ضرألا
 زجارلا لاق. 2 ةل اهالا

 | نافجملا يف نافغرلا ىلع انج ناديضال لانا
 نابلالاب لكك قير ْ
 الك ةلظلا ىلايللا نمو لبالا نم ريثكلا سيلا

 | ىنعملاو بينرتلا يف ميقتسم ريغ تولقم يا فكس
 .مهلع لمح وا فطع ا[دْكَع شكعي مهلع شكع

 نولتكاعتيف |

 ضاع ىلع ابتلا ب لذا |

 | ةينلإو .نثكَع وهف ةعمج ّيشلإو . تجسن توبكنعلاو
 اًنالف رالفو ١ هب. تطاحا روثل اب بالكآإو .شوكعم

 .دلتو ىوتلا اذكع شكغي رعشلا شكعو .ةقاثو دش

 شكعنو . جزكت زبخلا شكع * ةفنلإو رثكت بلاو
 تضبق تؤبكدضلإو :رسعت رمالاو :نثكع ىنعمب رعشلا | ىل

 * ضعب يف ةضعب لخادنو ضيغل يثلاو .جضن اهثاوق

 ْندِو اريخ هيسكن نع جرخجيال لجرلإو عماجلا ىثكعلا

 ةفكع 17-1 .شكفلا ثنو ةفكعلا * دعجا رعشلا |

 فدو ةعاكتلاو .شاكحلا * قلم عورفلا ةزيثك

 ةآوللا شاكعلاو . امتي وا اهروكذ وا توبكنغلا فاكلا

 حوأنب نكبج ثاكعو د دورج"ا ىلع يوتلي يذلا

 5و 0 0 ةبط

 شووعلا * سادكألا اهب ىكذت نيناومل ةاذا
 و صكعو .ةدر اصخع ةصوعيةصكع

 عكض“ لعوب صكعت * تَرح ةّيانلاو .ةثلخ ءاس اصكع

 ةيانلا واكو ةصني صكشلاو ٠ وفا وللا نسكعلا
 ثوم ةّصكعلا * اهنلَخ يف بنكارتو نادت يا :صكع

 كلاشسملا ةّقاش يا .ةّصكَع ةلمرو .صكعلا
 ءىشلابو .ةكرع يثلإو. ةمبح اًاقكع هل ةظكعيةظك ع

 هدجاح قط ةلككع رف بلع هرو فرك الو هب رخل

 عوبجا

 هكا 2 .هيف غلاب ءاصيإلا يقو٠ .اهدكت ةلجاحو :4 .ةقرض

 . ف شتاو وشهو ىوتلا ةرمأ 1 ةلطم هلك قع

 .مثرَوم ١ نورظني | ع موقلاو ٠ دعو ةرفس ٌدتشاٌنالفو |

 قوس ظاكع + | اورخافت موقلإو :اجاحتوال داجت اظكاعنو نبلو ريعبلا ه يم

 ةدعتلا يذَلآلِه مايك اللا ةلخغ نيب ةاريصل

 برعلا لئابق اهيف عيدجت ارهش لدقو | اموي نبرشع ٌرمتسو

 رعشلا .نودشانئيو قوزخاغتيا يأ
 بيّوذوبا لاق. نوعيابتبو

 فول الا عمتجإو عيبلا ماقو ل

 موي ةنمو ٠ .كلذ مده مالسإلا 2 اف . ظاكعب يل

 || ني ديرد لاق .رقعقو دعب ةعقو اهب تناك هنال اناء

 ةمصلا |.
 اهبيك طاق سرب كبت
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 لبللاو.ةركعىنعب ىثلاركعإو .ركعلا هبذ لعجو اركع

 مانسلإو . ضعب يف ةضعب طلنخا يا سببلاو ٌةداوس ٌدتشا

 .هئالجنا ءطب كوم ضع لع ةضعل كك ةنك طلبخا

 سبنلاو هداوس ذتشا ليللاو . ءذع ىلعردفي ملف ضعب
 ماد بابشلاو .رابغلاب تءاج جيرلإو . دنشارطملإو
 نب سوا لاق ع ىنعمب ءيثلا ىلع ركئعإو . تبثو

 ةيلعت

 تلعج اذا ضام ىوطلا لبح ماج
 ركتعت مونلا دعب طا سجإوه ٠

 : ليال نماركسلا ىف ةكوف ةصمركملا +لانظف ِ

 مركع لا رالف مجر لاقي .رثملا لثم لصالا ركل
 لزن امل ثيدحلا يفو .هضرا لصا يل . ركع 0
 ةلالضلا لها ىانت مجاح سانلل برتقا ىلات ةوقأ

 ميهذم لصا ىلا يا لبق . مرْكَع ىلا اوداع مث ًاليلق
 قوف ام ركملاو .ركعلاوذركعلاو .ءوسلا طاعإو ةيدرلا
 نيشيغلا نيام واابتم نوددلاوا لبالاا نم ل

 دل كرت لك ةعراذو عبتلا ةوطوا هلافلارلا
 رارفلا دعب ةركلأو أو ةّرلا ةركعلا * ةركعلا عمجو ةرئاخو

 | عيطنلا وا لمالا نم ةعطقلا ة 7
 .فاطعلا رك اكعلا * ك2 جةلكعلا ك5 ناسالا

 انلق ثبدحا ةنمو ليق 0 ركع ٌنالف لاقي

 7 نوراكتلا متنا لب لاقف راّرن نا نحن هللا لوسرأي

 ةركعلا هدنع نرم ركمملاو .برحما يف ثكلا ركل
 ةماعلا مالكن م هذهو .ركعلاو لوعفم مسار وكشلإو

 لبق يف تعجر يتفانو. .يوقو نمس مالعلا دركع
 د 0 در ع 0 * ةراك انأو اهنألأ

 نيس وا لا براقت» يأ 5

 ل تثني لغنلل ف ذأ ضرحلا نم تا شركعلا

 فشرحلا نم عون وا هنيعب ليثلا وه وأ ةكلويف

 مطو رواج اكرزبو ٌقبفد ٌرهز هل ضرالا |
 0 ةشركعلا | ركاعتو 6 هذنع تناك لجرلاو 1 مت هيف راص

 | مالظلا ركتعإو . ةءموصخحلا يف |ورجاشتو اوطانخا شيلا

 | ىلع ضعب عجر ركسعلاو .اوطلنخا برحملا يف شرجملاو

 زاكعلا * مويغملا لهخيلا تكا وسلا رف ميلا + اكون |

 / لصاو اهنم نضل

 هتنسوملا ءيثلا در نع ةرابع ةغللا يف رمكَعلا تافبرعنلا

 ىلع طسبنم تابن وا ىسلبلا وا ةسّدقملا ةيشعلا وا
 «لقبلاك

 اغل ظياغلا نيللا رمركعلا

 ةفرعم ةَمِرْكِع * نسر ع - مركع

 |يتاس ىننأ وا مانا نم ىننالا ماللإو فلالاب ةمركملاو
 يراقلا 56 يا م

 .ةركر رلاو . اون اًركع ركعي هتزاكع ىلع ركع
 * ضن اًرْكَع ركعي لجرلا ركعو هب ىدتها ءىثل كليايو

 |ةتزاكع ىلع لجرلا ركعتو .زا.هلا هيف تبثا عزا ركع

 اك افقسالا اصعو,. اهانسا ة 7 اذ

 اصعو.ةنم صخا شو زاكملا ةزاكعلا * ىراصنلا
 ركاكع ج ىراصنلا نك دنع ةسينكلا يف اهيع لك

 || نم ةبجلا لثمو زاكعلا زوما # تاَزاَكَعَو زيككعو

 اهيف ةلجر مذجالا لع .ديدحلا

 ْ | ةرغادش دسالا نئارب ليزاكعلا - لركع
 يشل كلا اا ةكعب هوحنو مالكلا سكع

 ا ا هللا سعود در رك

 ابنطبو اهلكلك يلي ام للا ا ع ابرج

 كلت ىلع اهنوكرتبو اهرهظ يلب ام اهرخم ىلا لاقبو ٠
 0 طخ قالب ده ريعبلا نكعو توم ىج لاح
 ماعطلاو م ع اكع لبا كلذو لذيل هيدي غسر ىلا

 نعو .ِهباع هدر ةرمآ نالف ىلعو ٠ هيف سيكعلا بص

 اا ناك ةبكاعل كاعد ةنخ ةحدم رمل
 5 .ةلكع ىنعمب ماللا خا عووا هيحاص ةيصانأ.

 || ينلا سكاعتو ٠ ىعفالا يثم ىث» هتيشم يف لجرلا
 | | وعم ماعطلا ُثس نكتعإو مانا سكتعإو .نيكعنإو

 سك رمالا اذه نؤدو .ردصم ساكيلا * سّكع

 ىهوا كل:يصانب ذخايو هنيصانب ذخات ناوهو ُسساكَمو

 يف لاقو ردصم سكعلا * مةقئريعبلا ساّكحو . خابتا



 بكع

 لثملا يفو .هترارمب ويف نرم هلازا ثلا نالفوةنرارم
 :ىناعتف ئوزيو#قيسفلومالو طوتسمف اال |

 .قاينعالا باق وهو . سبئحا ةاقنعا لجرلا ىقعإوأ|

 نا ةنكو ل اذا ةرسيو ةنيرنبلا يف ذخا لجرلا ىشعاوأ
 .مالكلا بعش يف ذخا ٌنالفو .اهرعق نم هللا طبشيأ

 تيقنعا نيا نمو.اميةعنلارّقعلاب يقتعيو ةير لوق ةنموأأ
 نطب نم جرخيام فعلا * َتينَأ يا لوهجلا ىلعأ

 ىهو ٠ ص فَ لم بلك وم صرحا لاك ق1
 بهذلا نم ٌنايقعلا * ةأقعا جرولاو ةلخعلا نم جدلا

 نم لص اما (نييلوانابن كبنيام يه ل لالا

 دراهخا !

 شرعلا ىلا نيرظان جير نم حامر مععم جير نم ةكيئالمأ

 ىأ ري اهانعم ةينانوب . ىلعالا انبر ناميس يهريبست ٠

 ي ق عيف ركْذ نابذعلا * سونايقوا|

 .تلغرذةلاو.انقو ابرك يكس لا

 تظاغ ابكع بكمي لجرلا بكعو .تهحدزا لبالاو

 رانلا تيكع واجر عباصا تنادت ٌنالفو. هايل ةنفش
 رابغلا بكتعإو .ةنبكر انالف موو تيكفنو .تنخد

 متنا بكاجلا + يكتم تزال هانز األ الكر ١
 *رابغلا بوكاعلا + ثبوكع جريثكلا عمجإو لعاف
 *تويكتملل عجمسا باكلاو.ناخدلإو رابغلا باكعلا

 ع ما بكمل( فلا زمنا ضعب يفو ) ريسلا

 | ناك جزا دوسا وهو لكي نا لبق داوي نيح دولوملا

 وبف شرعلا تحت جيرلا نم ري نيف - نوف

 أذ_ةتضلاو ظظلا نيتإو راب

 ثوّكنعلل عج مسا 02211 رابغلا

 ريكعلا * عيباربلا نم روكذلا رباكملا ركع

 دهشلا يف ةلعجتف اهداضعإو اهذاخنا ىلع لنا هب *ئغ موش
 ةبسنلاو ةيرق 7- ىروع + لسعلا شزفاكم

 اهلَح يف ةيفاجلا ةأرللا ةركعلا 2 وربع و راَربْكَع

 لايزال فنك ليما حكم
 * اضعب ةضعب بكر ثلا نسيكعت - ,سبكع

 برانل يتلا وا لبالا نم ةريثكلا سياكعلاو رسكعلا

 فلا

 نمعلا هيف تفكشت # افيو هذه ةذكع ةغكع
 ةنرق علطي ام هابظلا نم شايكعلا + هكوشب ويف بعت

 لوطي نا لبقالوا |

 .ةكما انالف رئالاو ل ع دكعي هلا دكَح

 هيدكشو .يرسا انكهي دكت رايز فال هكعوا
 خلا دكعتسإو :ةمزل هدكتعإو . ال هلا دكعا«قزل |

 + حراوهملا ةفافع ميشثلا ىلا مهنا رئاطلإو ٠ نمس ريعبلإو
 ةغللا ىلع ةيقاي اهلها تناك ديبز برق لج داكع |

 :ردضم دكعلا + سو.ءانلا بحاص مايا ةيصنا |

 اهضعب رجثل نم سبايلا دعو فطسو ءيثلا دّكَعو ظ

 متم دك و نعل زعم قتلو وماملعلا ظ
 تشيرو بلقلا لصإو ناسالا لصا ةَدَكَملإو .دكمملا
 ريزاللا ميقملا دوكعملإو .اجملا دكعكلا «زبتا هب طّقنب
 عادلا عع 1ا) ةجلل امطلا ةدلتو سولو يكمل

 بك/اروكَو اركع ركعو روم ءونلا لعركع

 يهد ا اس

 ةدكعلا د نيس يأ دكع يعلو كعضو ١ ضعت ةوف

 عمرا اب ركع مث هنرق نم رف لاقيو . فطعو فرصنإو | ديدشتب بنكملا * ىّلخلا ةيفاحلا ةايْكعلا + توكتعلا
 فطع اذا هب رح للعم ةراعإ 2 . 10006 يا ا يذلإو ّنلإو ننال تدوم دراملاو مضل | ريصقلا ايلا

 يسبعلا جيرش لاق .ةبلغو هلعا ىلا هب | لوب دارا وهو رذنملا نب نامنلا ناهتن مسإو جوزومال

 اعروع ماج اول كنار 7 | يركشيلا لقتحا

 ركعم ةعادس ياو شم ىلع يف دبع يل فولطإ
 هل : راص ارح ركع ذيبنلاو املا ركعو . اهتنطع يأ |

 هلمج ثلا ركع # ئدر دلا أهف عينجا ةجرسملاو : 20

 كلعم

 لكي كئاش تابنو ناخدلا رابغوا رابغلا بوكعلا
 يركع . بكاعلا عججو ردصم بزيككلا 2# اًحوطفأ

 ا د كسلا نعطيو
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 عت حرلا تيقعو .ايتع المج ايةع اهمقعي محرلا هللا

 ع | لوهجلا كنب ل ادعو | مَفَع تءيقعو اَمَقع معن تهفعو

 تيفو ٠ 6-5 2 لجرلا مث ةعو ا 3-7

 اهّقَع ىنعمب حرلا هللا مع ## تسبب لووجلا ىلع ةلصافم
 هللا معو .ةيصاخ ةقاعم ةقاعو .ةتكسا اًنالف ٌنالفو

 مورقم نب 0 لوثو.١ :اًهيقع ا دا

 عابسلا هبناوج ِ مَ رفق تار نجا 21

 م لجرلا من ةاعإو .ابقاعت امقاعلو. ددرت ل يروا يا

 ار دال ا قم ترفل 50

 هيلاو. 50 زفحت اًبَذِع ناك ناف ها[ ءاملا مط دج امردقب

 وزتعوبا دشنإو : لكلا ةورسلا لجرلا احلا دورت
 ىوه هل باصيال ماَقَع تنإو

 يضم وهو للملا يف ةمهوذو

 ْريِلا نم دّوسألا يتأبو رجل ١ نكست لبق ةيحو كمسوأ|

 ناقرتفي مث نايوالتيف ديلا جرختت طشلا ىلع رفصيف
 ةديدش مك نات ةببويكأو «ولوتلم ىلا لك بهذيف
 الذل خا صفا دمها إو اع” 3 عاد

 افعل و.هل دآوياليا ماَنَع جرو .ةنيدغلزاب يا: ماع

 |وقعلا + ديدش يا تاع مووت ةقيذقلا_بزخلا قم

 بوث لك و اردحالا طرملا وا يثولا نم ٌببرضو ردصمأ
 .دلولا لبقث الف حرلا ةي ةمزهوردصم مّةَعلإو .رمحا
 *«ةنم عُرختم يفاعملا يقابو عطقلاو عناو ٌدسلا قعلا لدإو

 *«رمحا بوث لكوارمحالا طرملا ةجقعلاو ضيا ةّمقعلا
 ضماغلا بيرغلاو مركلاو فشلا مدقلا لجرلا ئنملا

 حر لاقي م كلا تاذ 0 * ركإو ٍمالكلا ن

 ج دلتالو طور ال مَع تاذ يا

 رعاشلا لاق .فاقلا ع دقو دقو ماع

 مع وأذب ءاسنلا ّنا ةهيبش ندلياف ةاسنلا َرقع

 ني لغد :ىأ وأعو ماقعو ةامقع جال داوي ال ماع 0

 ا كولاو بال هبلط يف لثة 00 .ال

 ا 5 ارمأو منع

 :ع كلملاو ةيحاص 50 هذ را مقع

 انين

 | .يثولاو عونلا ةمشعلاو.ةت دوعرمقلا ةمقَو.هّرملا ةمقعلا

 و٠ ه(يلع محازتل اب مرلا ل هب يس ةملاو

 ْ 8 مع رو. م ديدش وهف هيف ةآوه ال يأ مَع مقع

 موو: ةييدش يان مينع ثبرحو ٠ .ارجثالو اياوس قلت ال
 ١ #هدعب موياال ةنالو هيف ريخلا حاطخنال م ع ارموي ةمايقلا

 |ةديرفلا نيب رف مقالا * ميقعلا ماحرالا نم ةمبقعلا
 || دحاولا لصانملا ليخلا نمو .بلصلا رخّوم يفبجتل و

 ْ بوقرعلاو م مم ةيكرلإو تعم رفاحلا دنع غسرل اف .., رع

 .«:ربتلا يف.ةدتع ضيا رقتملاو ةفافخ لاق .ربإ

 دلتال يتلا ةدودسملا يا ةيبقملا ماحرالا نم ةموب 3

 ىلا ئبسلا كلا

 ةدحوملا ءابلا يدقتب داععلا ةاكتعلا

 ميئالإو قالخالا رسعلا سنقعلا ْ

 ةبيو د ةصخشملاو ةصخنشملا
 بيثكلإو عستملا مظعلا يداولا لقَتحلا

 .لإو حدقلإو ةنأرصمو بضلا ةصناقو مارتملا

 ٠ لاح ج لجرفسب ق ةاحلالل ناتدئاز فافلإو نونلاو

 ١ ظباافرعبلا رفح ( راو ) 00

 دي ديبع وبا - بانل ىلع 35 انالفوا

 م

 ةعم |

 اهبناج ندا

 جيعب نم كلتيمر ىلا ولو

 تاع بيلا ءاعد نم كلقاعل
 قلعإو 3 عفتراو ءيثلا لوح رماح ا باتعلا قع

 رادلا لوح امو 1 ةّرقعلا نإ اع ىعب هاتنعا لجرلا

 [وتوقعب روطي ام لاقي .3[2ع ج ةاّمعل اك ةلحلاو ةحاسلإو
1 

 || هاقمك ةهرك( يثاب ) دع هيقعي رمالا الغ ف ّ

 | ثدحا دلولاو. يع ٍطِقَب ام هاقس دلولاو . , يواولا

 ٠ دلولا قع »ص 1 مادام كللذ دعلو ترم ام كل

 ةنع يف ةغل..ءارملا يقال نر همس و :ءانع ىعمب ةيقعت
 0 رعاطلاو . ق ق عوف هانركذ دقو

 أ كلذ لاقي ءاثمبت نيا نم يل٠ لووهجلا ىلع تي نبا

 ||تدنءاو 00 يثلا مر . ءأر دزالا ماقم يف



 لقع

 لولا: ةفشش كلانا ل

 >اوللا ن نءادّرجم ءيثلاك| اردا وهو ك اردالا نم مسق ىشو يثولا نم برضو ١ جدوطا هب هب لآجترمحا بوتو ظ

 ب لفعملاو 100 كاردالا ل قل جاظي دقو دابا . مقرلا وهف اين ةشفن ناك اموالوط## 1 ناكام

 ةينلع لاق

 ةنطخت ربطلا داكت اًمقرو ًالتع
 مومدم فاوجالا ومد نم ةناك

 ضورعلا لها دنعو. دوربلا نم نابرض اه لافيو |
 ماللا فو نتلعافم نم كرِمْتْلا سمااللا فرحلا فذح

 , | لدعلاو .الوةعم ىسيو ناغافم ىلا لنيف نتعافم تما

 .ريبك عاسنإو لجرلا يف ةاونلا وا نيتبكرلا ك اكطصا

 كطصت ىتح حّوَرلا طرفي ناوه تكا نبا لاف
 ةقان كْنَصِب يدعجلا لاق . ٌمومذم وهو نابوقرعلا |

 هالقعلا * الَمع نكي لل اًشرذ لجرلا ةشورفمأ
< 
 د5
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 .مالكلا نع ناسللا ل افنعإو ةّرملا ةّلدعلا * لّقعألا ؤ

 ّيريرحلا لوق ةنمو .ل اًعلاوا ديقل كوب لعب امةلقعلاو

 .ةسيح لدعم لغش اذ ناكنه آر اذا ين-؛.نالجتلا ||
 يا 3 اذا'سانلا اهب لي هلع نالفل لاقيوأ

 ريكو اال اًضبا لاقي . . عارصلا يف ةليح

 لمرلا لما دنع ةلقعلاو ةرشن هلا تلات در

 ل يلا + > اذكه نيطتقن ناطسوتي ناطخ

 . لخدم هيف نطابلا رحل نوكيال امو لقعلا ىلا

 ىدحاب اهمامتب ةتدامالووه كّردبال ١ ىلع ىنطي دقو ||

 08 رهاظلا سافل |١

 نطللا لقمي امورومالل مانلا كردملا لوقعلا| |

 .لوقعملا ىل ملا *لعاف ىنعب لوعت ةيودالا نم هكسميأ |

 الوفا هتدام ضع كردا 31

 ةردخلا ةيركلا ةليقعلا * ةليبق ليَّقعو .لجر ليتعو

 . لبالا ةيركو ةمركا ءيش لك نمو مدس موقلا نمو
 دجن لبا نم ةيايقملا + لئافع ج ةّرَدلا رحا ةليتَعو

 + الاَقع ىثنالاو لَمَع هب ام لعألا# ةسيفن ”مارك بالص

 ةءيبطلا ل اقعا و. ظفلنلا ل ءرذقيال ثرح ناسللا يف

 لاو ناسنال اكجراخملا | يل

 لقملا نع هيف كنب لع لوقا لغو تافيرست أ ثدحي روتف نعةرابع ءابطالا دنع ل انعإلاو قع

#0 

 اكل دنع لذعتلاو ا نطملا سوح نع ةرابع دنع

 فب لقعَمو .ةليبق لقحمو ٠ لقاعم ج عفترملا لبجلإو
 ةلقملإو .*لقعكا بطلا ويلا بس ةباعصلا نم راسي

 هموق ىلع لد راص لاقي .مر

 لإ ومأ نم هنود :اًمرخ راَصإحلةنؤرفي |وزاص يا
 3 اقم نم ديض نالف دنع لاقي .اهسفن ةيدلإو

 ىلع م ملوفو: لتاعم ج هيلع تناك رقد نم ةيقب 3

 يلماجلا يف تناك يتلا تايدلا ىلع يا ىلوالا مقاس

 ةمرلا يذ لوق يف ةّياةعمو ٠ معاك بتارم 5 ب

 لل هيا ا
 رئارحلا لامرلا فاطعاب دورت

 ينال كلا ذب تيس دانه دل ابا ةاربج هو لشكل ةبسن
 هما لوقعكاو ٠ ثرطيلاب ةآودلا لعفي اك هللا كس

 ثدرو يتأ اردادملا نم وهو رددمو لقعلاو لوعفم

 هيوبيس لاقو .روسالإو دوهجمل؟لوعفملا مسا ل اثمىلع
 ىلع يلئايال ردصملا نا لوقي تاكو ة ةنص لوفعملا نا

 لق ةناك لوقيف كوول لأ 3 ةتبلا لوعفم نزو

 لوح هلام لكلا فو رش هيلا سيح يل وش 3 هل

 دشنيو .الوقعم معو ًالوقم ع نواوقيو . لونعمالو

 يتارلل
 الونعم وداّىنل الو ا . هماظعل اوكرتي ل اذا ىتح

 هَ ةروض قباطي يذلا كلا لوقعملاو . تالوقعم َج

 تالونعملاو .كحاضلاو تاو
 ةعيبطك جراخلا يف دوجوم هئازاب توكي ام ىلوالا
 . جراخلا دوجوملا ىلع نالجحي اههناف نإوبحمإو ناسنالا
 ةيناثلا تالوةعملاو ٠ ناووح سرغلإو ناسنا ديز انلوقك

 لصفلإو سنجلإو عونل اك ويف وش وَبازاب نوكيال ام
 ةيجراخلا تادوجوملا نم ءيش لع ليحتال امناف

 خلا فانلا * مب

 محو اًمقع ت تناك مف امنع مك هن محّرلا تيقع

 ه1١



 يا داوةعل هب ىسلعولا أضبا لقاعلإو . ةغل ابو غلاب اهيف
 لقاعو ٠ ةلفاع ج ةيدلا عفاد اًضيا لقاعلاو . ودوعص

 لقاعلا ثوم ةلفاعلا * هنيعب لبج مسا روهز رعش يف

 و ةتبصع لجرلا ةلفاعو .٠ لقاوعو تالقاع ج
 أطخ هلق نم ةيد نوطعي نيذلا بالا لبق نم ةبارذلا

 لقاع عجيهو نيواو دلا باحصا م قارعلا لدا لاذو

 ةئق ةرك اذلا نا امك لفعلا ةّق ةلقاعلاو ٠ رد اك

 فطعمو هجوم وا راا مظعم لوفاعلا * ركذلا

 ودب نس نبيلا امو اعهمم جودملإو رملاو يداولا

 كي اهيا لوقاعلاو . ليقإوع جاط ىدتجي ال ضرالاو
 7-0 لالا نم ةيتنلا صولقلا ل اعلا *«لبالا ةاعرت

 | لاقلا ةنمو . لثع ج هءارذ طسو يف ريعبلا دب 0

 اةكواداضيا ل اعلا و ةيلر الجر 7 دعب ليج داع

 تعنتما نيح ركب يبا لوق ةنم ا منغل آو لبالا نم ماع

 اوناك الاّمع ينوعنم ول ويلا ةاكرلا هادا نع برعلا

 ناو هلع مهلتافل معلص(هللا لوس ىلا ةنو دوي
 نيئ؛يِدف رسأ اذا يذلا فيرشلا برعلا دنع يبل

 00 يف الاد لاقعلا * لفحو لقع ج لبالا نم
 * سرفلا ٌصخيو طسبنا مث ةءاس علظ ىثم اذا

 زادك 0 + لك نطب هلقعل يس امبر٠مرصحا

 سوماقلا يف اقو. لهو قا ٌدضوهو ّى لاو ريجحاو

 | اهاكو |يبق او اه نم ءايشالا تافصب وأ ميلا لفغلا

 دام وا نيرشلا سو نيرا ري لعاوا اهناصقنو

 نسااو قلي دلما اتركي اج وا رومال

 اب كلدتل ناب دو نكي نذل هيف عاد م ناماو
 هتاكرح يف ناسنالل ةدويح ةّئيطو جاصملاو ضارغالا

 مولعلا سفنلا كردت وب ٌيلاحور رون هنا قو .وءالكو

 دلولا نا:دجادنع ودوجو ةادغإإو . ةيرظنلإو ةّيرورضلا
 .لوقع ج غولبلا دنع لكي نا ىلا ومني لازيال مث
 هتاذ يف ةداملا نع درج رهوج ل قعلا تافيرهتلا يف لاقو

 البلا اني ياللا 2 كل باف قالا ىرانم

 ةقلخ فاحور ٌرهوج لقعلا ليقو .انا هلوفب حا لك

1 

 ' كلر لهل لقوا :ناظالا ناديي انلكشل كاع. لا

 درج ر هوج لقعلا ليةو . لطابلاو قحلا فرعي بلقلا
 .فرصتلاو ريدا لي ودلال ةداملا نع

 وغلا ناب ميرصف ةنطانلا سذنلل ةّرق لفعلا ليقو
 قينحتل ١ يف لعافلا.نإو ةتطانلا سغنلل رياغم ثما ةلقاعلا
 الأ ةيسلاب تكلا هلزنع امل .ةلآلتفلإو نشلا وق

 اهنا الا ةدحإو ندذلاو سفنلإو لقعلا ليقو . عطافلا

 رد كا ادن توبو ةكردم اوكا الك بيم
 لفعلا اضيال اقو .كاردالل ةدعتسم اهنوكل اًتهذ تيس

 يل :نازلا 17 ل ءايشالا قئاقح هب لقعي ام د

 01 ا 13 حلا ليما طبل لحل ةلع

 .ليبسلا هاوس نع لودعلا نم لوتعلا يوذ عنب
 طئاسولاب تايئاغلا كردي درج رهوج هنا حلو
 لعلا نم تشم لقعلا ليقو .ةدهاشملاب تاسوسحلاو

 كلتع اذا :امكىلا ضعب لاق ؟ماكحالاو طبرلا ىنعمب |!
 وه ةينالويملا لثعلإو . لتاع تناف تبنيال ع كلقع
 | ةضحم ةؤق يو تالونعما كاردال نضحلا ناددعسالا

 ىلويمللا ىلا بسن امنإو لافطالل ا؟لعفلا نب
 ةيلاخلا كوالا قويملا هبشت ةبترللا هذه ف نننلا نال

 مل وه ةكلملاب لقعلاو .اهكروصلا نع اهتاذ ٌدح يف
 21 كلذ !ىنتلا! دانعشإو كير ؤوتملاب

 تايررلكلا رض اول اوه لقلب لفعلاَو «بايرظنلا
 ثيح ل مل ةلقاعلا ٍةوق دنع ةنوزخم

 مدن ريكا ندع ىدوامافشلا مكان ل كغ
 اللاو لففل [: اهاتماعت ال اتبكل نيدج عك

 اكردا يللا تاّيرظنلا هدنعرضت نا وه دافتسملا
 اليع؟ يللا قللقلا نقيا لقعلإ و :هنع كييقتاال كي

 مثلوتنالا يلو ءاتفب لمعت تناك ل بالا نال ب ةّيدلا تي
 يظعا اذا لوعنللكك تع اول اق ىتح فرعا اذهرثك
 ج أجللاو ىرصحلا اًضيا لقعلاو .ريئاثد وأ مارد ةتيدا

 | ةعحأ لاق . لوُقع
 م ناثدحلا تددعا دقو

 عءةيلاخ



 لقع

 ةءوب ناحاذا هه ] دبع لسرإو
 لتع تبت 6

 |يروغ نم 6 4 ذلا كلذ ن. لاساوهو

 . ١ اواقعنال هم ىف ىلا | ةدحاو ةقفعلا نب 00 تاذ ءاذمع هل ةطسوأو ةماهع

 56 55 ادع ةلقاعلا لقعتال يعشلا لوقو وهو داوي ئاهبلاو قابل نم دولو» لكرعشو قيفعلا
 لعل يبأ نبا لاقو .ّرحا ىلع ديعلا ىنجم نأ وه ةفيد .- موب تولؤل ا: نط عذأ يأ ا

 لقعو . مييصالا ةبّوصو دبعلا ىلح حلا يني نا وه | ةكيسن اولوق ثيدح يفو .ورغش قلح دنع هعوبسا||
 .يلاعلا لبجتف عنتمإو ديعص ًالونعو ٌالْفَع لعولا

 ”ءرص انالفو . أجل هيلاو . ةريهظلا اق ماق لظلاو |

 ًالقع ةنطب ةاودلإو .لوتاعلا لكأ رببعبلاو لاو .ةيبرغشلا |
 ع ريعبلا لتعو ٠ ةنطغم اهرعش 5 اراأو ٠ كما

 ءركلاو لع ىنعمب مالغلا لمع * ّلقعا ناك ًالتع
 5 لمع ىنعب ريعبلاو . مرصحلا ها اما جرخا

 ةلقاعم انالف لقاعو .. ًالقاع ةلعج انالف هللإو.ةرثكك |
 لقاعت هارلإو--مّدقن دقو ةيلاغملا لاعفا م ةلقعف| ةغضلالا ةنّيل وخر ةاونو يصلا ةلرغو بوذلا نم هَ
 اهنعضومو ةنحضوم يأ ةنزاوت يأ . اعيد ثلث 00 :امسلا وحن هب ىري يذلا مهسلاو َىْمعلا لبالا 1 ظ
 لع يل أ ةيد تراضةيدلا ف قات لقا غلب | خاف: 1 مجر ناف ةيلهاجلا يف ةولعفي اوناكو راذدعالا موس وهو ْ

 يلع بجو لجرلا لتعإو ٠ لجرلا ةيد ن» فضصتلا | ايقت عجر نإو دّوقلاب آلا إوضري ل م دلاب ًافطلم ممسلا ْ

 ٍّ يا للقلا م لقع مونلاو ماع ةاكز يا لامع ةمالع قلاش 2 ناكو ةدلا ىلع اوحناصو مهاحل اوم ا

 ةقيقعلاو. ةلكلا هذهب نو زري اوناكم منال ةقيقع اولوقنالو

 قباليقو :رفءاعشا نم ثاوحل اة قوال قسلل

 يف ل اطةسإو ةقشو بادعل ١ يف بكضت يا ةنم قعنا امأ|
 | هبو الامثو اًمبو ذخاي ناريغ نم هليسلا طسو ىلا حلا
 ةرتنع لاق تسلا يشأ
 اراطفالو لفاال يحالس يمكوهف ةقيقعل اكيفيسو ْ

 ةعابم ةياضاللاو ليملاو ةذاراا اها ةقس نحل

 ل ألا ممسلا كلذ عجرب مل ةينارعالا نبا لاق .لصلل

 ليدي ماللا لتعم ن هوهو فاقلا أ! اودع كور

 دحا هب رعشي ملف مهسب اوّع
 ضو اذبح اولاقو اوئانتسا م

 لوةعوهف ةكسنا المع ةلف.دو لمعي ةفطب هآودل| لمع
 | لقعلا يف هبل اغ يا ةلّقعف انألف َلَقاعو .ٌلوقعم نطبلاوأ

 ًالوفعمو الفعل فعب مالغلا لّبعو .ةنم لقعا ناكو ةبلغف
 لّتعو .تلّقع ذنم تلعف ام لافب ٠ لفاع وهف كردا

 لقعو يلع ناك يذنلا ًاطخما فرع ايم 3 ا
 هعارذ عم ةنيظو ىنث َريعبلاو ةربدتوإةمه الق ل ٍ

 ىَدا يا مادو َلدفلاو .لاّقعلا وه لمي اًمم 2“
0 8 1 2 - - 

 .ةيانجو رقتيد نم ةمزا ام ةنع مرغ د .ةنيد

 نالف مد هلو . ةنم ل هلقع نيب قرنلا وه اندو

 يدعم نإ ور تخا ةمك تلق ةيدلل دّوتلا كَ

 لاقي اك لفاع ةآرما اًضيا لاقيو .لاّقَح ج لهاج | كك

 كوك ًالقاع هدجو انالفو :رابتلا فاصتنا دنع صلخوا

 كلبع عد يل اًنيغ كنع كلقعأ ام موقو يرهو كلا

 7 مع ةمجم* نيغب ةلفغا ام باوصلاو فيعصت كشلا

 لجرلالقعتو . لقعلا طحت لعن هليل تو

 كبش هبنكب نالنل لقعتو :كر 8 اععذوف اننانث

 0 - نبا كاع[ ليضع كلل

 رسيلو لقعلا هن نءىرا لجرأإو. ممم هواقح نالفا

 نو وحل [ةالقو ةلقعىنعب ريعبلا لقنعإو .هبأ

 ةانثلإو :ةقاسوبةباكور نيب ةلهج ةحمر رالفو .ةيبرغشلا|

 ى<؛لجرلاو .اهلحو هذخنو فاس نيب اهياجر عضو
 ىلع هبال لقتعإو . لقدلا ذخا نالف مد نءو .اهلقعت

 ىلع ردقي ملف عن. يا مالكلا ترع سيح لوهجلا ءانب
 لتاعلإو .* القعو ل اقع ج لعافمسا ليزاعلا * مالكلا

 مدنع ةلياقبو تريدلا رارسا طع علضملا نورادلادِنِع

 اهععباصأ نيب

 ان



 يك ذا ل
 دولوملا ن نعو: 3 قش ادع ف 6 ةرغغو و قع

 و كلل 00 هعو.سأ موب ةنع 0

 سار -_- .٠

 5 و ةتقيثع

 اوياص ١ اول اق /َ 1 3

 ىلا اوم ذا َ يف ينعيلاب
 اًقوُدَع هدلإو دلوا| قع قعو ٠ 3 قع

 نايل
 ع ميقا كلذ

 يما

 0 ةقفشلا ك د هاصع يا. 1

 او| لبق ٠ قعْأو قاعو ىتعو قاع وهف هب تفخْنسإو هيلا
 |١ .اهنطق لاقب اكمحرلا قع 2 .عطقلا قوقعلا لصا

 00 *عا كلذ ىلع وهف ا

 يكمل هتمأة: نم ىريرحلا

 هم يناهد لاو

 لاق ْ نيدلاولاب صلو

 يلأ هيف يناعر

 يلع ول 1| | ينمَّلَع ن ءرأب يف قح دوب مو يبا ينال اخدب 0

 كوالا قاطو هب دأب خم 0 اذه ةوق٠ ةفرح

 اقاَتَعو دمع عت كونا تدعو . لوادتف ميدق تهدم

 ٠ هنيعل ليلا قاةعلاو قاثعلا كا . 2 53 اقاَمع و

 ةاقلاتّقعا * ىقناَرلع باب نم اقَمَع يع ثيشلا ىعوأ
 5 قول اب ءاجنالفو .ناقعلا تجرخا اًقاتعإ ةمركلاو
 5 لا 0 .قونع ين كايحت سرذلاو .نايصفلاو

 هللا عاو . ةّدر يغا 0 اذهو

 اًقاقعنا ثلا ىءأإو ةعفا لثم ارم ةلعج يا ُهَرما هل |

 تجعت ةباححا او . تّدنا ةدقملاو . عطس رابغلاو .ىشنا
 * ةلعسا تنس نالفو“ 0-5 يامال ةعإو 51

 > | ةماعلا * * ردأت اذهو.5 دعو 6 ج لعاف 0 ١ ةقاعلا

 نالسفيو ةفداور لغلاٌقاَوعو .مقاَوَعَجق اعلا نوم
 نأ ]يا ىفب نارانكم قاقعلاو قاقعلا + ةنم تينت

 ىلع علا رقاتعو ٠ 0 يل ع 2-5 هنيعب للا

 علا 7*2 2 ١ 00 ا 6-0 كلا

 7 ب ل . اوراغو لع رلا ي

 ملا لذم ٌرملا ء أ نم كملاو 0 ِ ع ةر 1-5

 01و ادا 5 ا ا لاق

 |اضيا قتعلاو : قاع يأ ن قو ( قنع ع باوصلا دا
 ديز نييك لاح لا

 "تع اهيف اج“ اًضومشو ةررغ ىديريعلا تكرتو
 ! كلو فمات قم باجل ا يف بام قربلا نم قفعلاو

 كلبدحلا فو: واعيا ( توَتَع نتوماقلا زن ينو ) قع
 | مصعب هلاق .قاعااي كلاعف ازجن قذ يا ىقعاي قذ
 كلا اقع + ةلدنلاب صلع وهو :لوبتم ووو ةزفمل

 ةقربلاو ةرلا هلا * اهوصا نرم جرخيام ليلا
 نطب ةّنعو .٠ ضرالا يف ةةيع ةرفحو ءامسلا يف ةايطتسال

 لطخالا لوق ةنمو.ط

 همطخ رافسلا ر

 لاو كا ينب وأ ع دوس نم

 ىا.متاهيلاو سانلا نم دولوم لكرب رعشو عونلا ة
 3 م١ نبا لاق. توقع ج ةصاخ لكابلاوز كلا

 سإو نب رمل نم

 رثا متومو

- 

 ءلاو
 ا

 يف يف
 اًراح تقل 2١

 اباسناف ةنع ةّقع ترسغ ن
 القتبا ام دعب اذيدج ىرخا بانجإو

 را 3 لا < نال كلاي سلا ا ةقعلاو
 عوسللل لاقي اكلّوافنلا ىلع وهوا دض لئاحا وا لماحلا | *

 ىون قوقعلا ىوتو . قاقع عمجلا عمجو مَع ج تيس
 فوك عانالاو: ىفحلا لبالا فمي ةغضمملا نيل ٌنشه

 ىيدعلا ا ناز عر دقو نوكيال ال لثم

 ُةنم ةيمور ري لحاوسو نمل اب نركب رمحا زرخ
 طوطخ هيفو لعمل ل لا نم ير 1 ا

 م لنا يازمن 3

 ليلا 2 ةقش ل سم لق 1 لاخلا قيقعلاو. ةقينع

 قيقعلا لاس و واللا ل .ةعوف اًيدق

 قيعلاو . ةقعأ ج قينعلا يف هاا لاس 2

 ة ىيكلإو :عاهبلاو نسانلا نم دْولَوم لكر عش ضيا

 ةييدملا دعىلعالا قيقعلا اهنم 3 ةّدع برعلا دالبإ|

 نيتعلا ا مهو هو عيفبل | ىهنم ىلا ةزيلا يلب اه



 صنع

 صنعلا * صنع ج بئاوذلا فارطا بدعي طبخو

 رخازلا لاق يف ىبرطال انقسم لبر
 رع ازجا اهودو تدتها ككل

 , رهابت جلاء نم ُصيعو
 .قلخا ةجدلإو :ليغل او شركلا قع اضيا صنعلاب
 نيظانم فكري ضورملا لهاذص واتم

 ملا تفذح اوهو مرخما نمزناؤلا رشا اوجد ١
 فذح وهو تنكلاو ماللا نكست وهو: بصعلإو نم

 لورق نيضورملا دنع هدهاشؤ ل وعتم ىلا ذر 1 ١
 رعاشلا

 امام لزق قتحاقت نكلو اددلش انلا اولا اذ

 0 4 وشو ناوعفم نزو ىلع اول اف ام هلوق ناف

 *«مصقا هل ليق تفكلا نود بصعلإو مرخما ىلع رصتقا

 لحدبو هسّولي يذلا رعشلا وهوا ةرينضلا ةصّعلا
 ج ةندقع نررألا ةّصاعو .صّتِع ج هوا يف ةئارطا

 ةريغص ةشرك ةاصيتعلا * ليخيلا صيقعلا * صنع
 صاّقِع ج ةريغفضلا ةصيفعلا ** ىربكلا شركلاب ةنورقم

 سيقلاّرما لاق . صئاتعو

 للا ىلا تار

 لسمو ىتثم يف صنعا لضت
 ةللضخ لكو.ةنامزلا ل راهرحتشي نم ن3 لال
 سو.لا نم صقعألا * ىلزغل ١ صقتعلا * ةصيفع هام
 ةعباضا تولت يذلاو وفلخ نم هبنذا ىلع ٌهانرقىونلا ام
 الاد بف ىف هانا كلخ د, يذلاو ضعب ىلع اهضعب

 نم دشم نييضورعلا دنع صقعلاو .صْنَع ج هاصنع
 ةجونعلا ةاّثلاو اقل ان نصاَمسمِلا نما وللا صاقسلا |

 د ا اا وعملا ممسلا قمل او .نرفلا ١

 اعم تكل انس رتكولو ةفاشخ مثكل ار مك ْ ىثعالا لاق .صقاعم ج وعضومأ
 - يا ةا هذخا"لاقب. ةزاعملا يال

 نم ززامي باد ةرغصم ريصّقعلا -رصقع البكا مواسم
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 | ىلا ٌدّريو لوطي ىتح برضيو جرخيف مسسلا هب ةقحأ

. 

 ةتءاعدش اطنع طقعب لجرلا طّتع

 لك2 ىلع وهو ةماهحلا ردق ىلع رئاط قعقعلا

 بنذلا ليوط دوسإو ضبا نينول وذوهو بارغلا

 ةءاعلاو .نابرغلا نم حون وهو اضيا عتعتلا هل لاقبو

 ة لذملا هب برضتو هب مكاشت برعلإو . قعتلا ويممت

 هنضو ىف رعاشلاب لااغ:ةدنيك او هنابخبإو ةقرشلا
 قعتعلا يف هللا كراب الف رئاظ غي هللا كراب اذا

 قري ةلفض دلع امينقن رجالا ليوطابا ذلاريصق

 قيز انترطق م هسارا ب هينيع بلقي
 2 ماعطالب مر مهرتيف هخارف قع ةنال اًنَعَتَع ٍُس ص

 قعنعلا توص ةقفتعلا 6 هبنشي ةثوص نال هتوص نه

 ةجكوع ةنتع# هجكعو ةفطع انّع ةفخ-؛ ثلا فّتع
 ةفنع لاقي . فاعنإو جوعنا فقعتو ةوثلا فقعنإو
 ا ةاشو.لغاف مناي فقاعلا * فّتعتو فتعناف

 جوعت ء ءاشلا مئاوق كي ناد فاقعلا * فاعلا هاد اهب

 ريغ محب للع ٠ تلكقا لن دصخ رك صعلا ينل

 ةيلالهلا
 ةدلكا ينشر تلكا ند ثبرب لون هع هاك

 2 دانا اييفو اهقرط يول دق اةزيدح ةانيعا|

 دج تانتح+# نلبالاب ثضيالو اقل لجني فاذسلاك
 فاعلا اين ير ل) 3غ زراف لسا قمرا

 فوقعلا * نجح ك ةيثلا اهب قبح اهلاو قوعع
 ةكنيتعلا + بلحلا ددع ةبخش فل اخيامر قبلا عورض نم
 ليوطلا لددلا ناقيتعلا * روكذملا تبدلل ةادقعلا
 جوعالا فّتعألا * تابرتإو رباقملا يف نوكي غاوفلا

 ىثالإو يفاجلا بارعألا ترءو جانحلا ريقفلاو ينخخلاو
 ىثنالاو فاقعلا هاد هب ام فوفعللإو .فنع ج 5
 ةفوقةعم

 + ةءكلهاف ةنعرص هيلع ثرننعو يقاودلا ةترنقع

 ةترثثع ىنعب يضاودلا ةترفنتعإو ا

 زاك  ةنايدبب احلا مع ةينع



 كا 7# وبكل او ةغلاملل لعق يملا ا[ ةيقاملل راك

 روقعلا ليت نا حج وريغو ناو. نس رقعإ يذلا

 ري مشو روثع بلك لافي. اَكنأَم مللت ثاع 2

 ىجرحو جرح لثم ىَرتع جر رونعملا رئقعلا * هر
 رقع وذ ي | ٌريتع لجرو» دلو هل !ةلوال ريع 0

 *عننعدوإ ارخاتيوا مدقني ن اردقي مذ عورلا هم ىنعإ

 توصو ةعوطنملاق اسلاو ريغوا درص نمرتعام ةّرينعلا

 ؟ابلإو يئغملا
 اأ_معفرف هيلجر ىدحا كل طاح نا ةلصأ آو. ةتوص

 كلذ 4 رافع نالف عفر 0 0 . ءىراقلاو

 ةتوص عفار لكل دعب ليقف خررصو ىرخالا ىلع عضوو
 املاقي. ل تل ااا يتعا|و هع

 لجني اير ورع .موق طوق ةرإ ميرا !اكت يبا

 ماسلا *رئاقح ج تسي آنآ علت ةديتع اة
 نم ه رقعألاو رمح

 جورسلا نم رفدملاو رّثعملاو راتعملاو ٠ ترثَع ج ةارقع
 لبالا رع رّدعم لجرو .روظلا رذعي رقاد ريغ ناكام

 هه 0-9

 ةرقعم ضرإو .راقعلا ريك رؤعم لجرو .اط هباعنا نم

 تمردتا هنزل كاران تايد ةناكم يمر تدلل روغك يا

 هيلع خب م
 لعف لعف ايرقعت ةيرتعنو ةيرتع لجرلا ربع

 من تاذ ماوطا نم ةبيود بَرَتعلا * ةدلوم .برتعلا
 ةرهاس ماو طير ما اهتينكو ةريثك اهيعاونإو عسلت
 ٌيرهزالا نع. . كتيناملا هيلع ىل اغللو قالا ةركذلا لاقي

 فال هاهاب ةبرقع لبق امبرو نابرتعركذلل لاقيوأ
 ترآلا نب سايا لاق
 ةنابونع اهموكي د تدغذا كما ع رك
 3 طاب ةئلؤملا ثن او صاخلا ركحذلا مسأب 78

 رف هب كي م لعدنلل ظل ضنا بوكعلاو براقع |

 نسحا امو ل ةلاراب ل ف ع و جرسلا يف 2 ب :ادلا|

 رعاشلا لوقأ
 5 واو شاع فاق ايلا

 ختان ةحاصيدصت|
 ا ا كدت يفعل امال تين جايرتحلا |

 | ىننالاو ةبأينا تمض يذلا لاا

 ل كلك ضربا جانا م ل
 رش ضرالا الا يافا ىعست تك

 امو ااهتالا نم تقولا ىلا ريشي ام ةعا ا برقعو

 براقعلإو .قياقدلا برتعو تاعاسلا برتع نابرتعا ٠

 ا

 ثيدتل ةنإو .ودرب ةدش هاتشلا نمو دئادشلإو غئادلا
 نوابسل] وبا لاق كئانلا

 حري لو اماوس حّرسي ل كما اذا
 ؟براقا هيلع فطعت لو اوس

 ضارعا ضرةقي يا .ةبراقع

 ودوعق نم ىتنلل ٌريخ توفلف

 ا كد كلف نيوزائدع
 الك ناب ةريشعلا نيب ِهببسب داسنلا لصخيوا ماذا يا

 + بنراقعلا ؛نثنا. ةلبرقعلا

 كدلا ىلع , قلطت برتعلا لبقو ؛ةنم_ ركذلاوا
 اد 3 لع تذل ةيحأب ديا اذا قالو
 ا| ه5 وهو: ىنالاو نكذلل ترتعالا لاقنال ليقو

 ٌناَبْرَع لاو: برذعلا | بنذك ةيذ سياو لا اوط لجرا

 ةريثك ةلر فض ةلبوط غو نذالا ءلخ دهر ةسو داتا

 ةيرتعلا *'عينم روصن يا رخارفع وذ لجر * مئاوفلا

 بالعلاك ةديدخإو ةلقاعلا مدخلا ةمآلاو براتعلا ىثنا

 ةَرقعمو ةيرقعم ضرإو برقعم ناكم * جردلاب أع

 بّرقمملاو ٠ امريكا براقع تاذ (ر ق عوعجار )
 موكا روصتلاو ةعبدجلا ىلا ديدشلإو فوطعملإو وعملا

 ةليألا نم ىثنالا لطّرتعلاو لطّرعلا
 اكدد ايا اهم دونلا بشد بقراقث رقغلا

 ثا
 * ةعج ّل املإو . ةفطع اَشْمَع ةشّقعي دوعلا شع

 كارالا رثو مركلا نابضق فارطإو ةلفي شعلاو علا |
 ىلع هاولو ُهلتفو هرفض اًصْنَع ةصقعب ه ع ل

 .ةماعلا مالك نمةذهو ةتعسل اتالف بايذلإو ة.هل|و .هسار

 .صقعا ناك اًصتع صقمإ ةريغو سينلا صتعو

 ةصّملا عج صاّقعلا * ةقتلخ هاو لخم لجرلإو



 كلم لكراتملا نا روكا كلا لاو ا و دابعالا
 ىهو.٠ لخلل رادلاخ لوقنم ريغ يا لصاةل تبياثأأ

 راقعلا تانفير هلا فو .ال ما 4 ةيم ةصرعلا اًعرش

 اكو كار ع جرانلاو ضرال لام رارقو لدا ةلامأا
 روكذلل دشتلا زاد 1| يف ةغئزاققلاؤ اة ارقعي ياا نع

 5 ١ندلا ايدنالل يا 5 غو الكلإو دال راخو ا

 ىلليفط : اق .رجا بايالا ند كرد 2 راع ْن

 هدر: فلظ## يطلا لقت رع
 مانع لك لاقل «تناكي |

 | موق رب امو 0 0 م جرفو ردص“ رقعلا

 ضيبالا قفا ع مّدهنملا وارصقلاو لزمملاو ةدئاللا

 امو سءشلا نبع يشغيف نيعلا لبق ن“ 0 مع وا ا

 هرصبت 7 هاحللا نمرع ف 0 اهيلاود كوم

 دعر عهسأ

 ةتقانأ

 لاش ىلع نيذح نانساب هانب اذا ّيرجاملا رثثك |
 رثسلاو نانلا لصاو مونلا خو نفيا لكاتب رتل |
 35 زب ويف لوف برعلا مارا نمرْفَملا 0 ل

 | ا ْدَج نااسنالا ىلع ءاعدلا يف لاقتو' بأهل نب
 .هقلح يف عجوب ةباتعاي هل هللا رع يئااَعلَذوا اَرَقعَو |

 لاق .هل دلويال لجرلنرقاعلا نم مساوردصم زعل. |
1007 

 بيلا جواد علا رفع ن ين

2-2 <« 0 

 2| قهر ع رنآز 1 ات 5 ١ قادصو|

 ايوعلا راق نا لتر ا رباك ءامالا نم ةبصخخللا

 ركدلا <ظاو ترا ةلخإو ةهبشلا ءظو لع اراك

 اا ُعاَرْتعَر ل يف اهضتفا اذا اهرقعي

 ناكولؤقظولاة رج ازا رتعلا تانيركالا قر كالو ان

 كح ار د مرقلا ةاماضيارةعلإو.ًالالح ازا

 رظعمو ةنم'بزاقلا ماقماوا كتر اذا ليال كن |
 ١ :.اعيت#و رانا ا

 ردح

 رطب
 معي دنع اهنابظ هناك تانهرم جالل اكضءب وأ
 كيد سواليف (!الوقإو الابل ةعتوناضيا رثاء
 ةيعطلا اًضيارْعلإو : اهلصايا ماعلا مالسالا رادرأل“ |
 ةنايبإ تاونلاو تييلا يف عضوم نسح|وإل الكا رايخو |
 فو ركب ربغ ما ركبا ال ةكرج لو ةديصتلا| و

 .راقعا جرصتلاو 55 ذَخالبو اهغيل ا نا ةاخغلا |

 وا ضاصنالا دنع ةأزملا اهب نتك يئلارث.. )| ةضيبو |

 اههبي كيدلا ةغينوا اهرخآآو ا جاجدلل ةضيب لؤا|
 اذا ةّيطعلل ثلا ةضيب تناك وق 2 اع

 وه انار 1 ةنل 0 لاقو ٠ ةدحأو ةّرم فارطحلا

 الام لئموهف قونعلا قابالاو "7 د طوتك

 قانا وتدل فلول 2 رداع مقالا لاك
 ظممرتملاو تجي لف ةهااؤةوز ىساحا عاقل آلف

 ان اوتار جا اعز 217 اعدك نابل
 كيحبلا لاف ةربظلا رقعب قإو ريغ يا رق حسو

 رقع بَتَق مهاتكا ليع ما ةظخم اًموق ثمّقال اذا ّذلا
 د

 كح ئرتملا + ةقرعلا أ ةلئرلا وز قعألا توت ةكزتعلا ا
 امانا ةع يا نانّوديو ىت> ىَرفعو .ضئاحلإو ريقعلا

 ىرتعلاو ١ اهعؤدب مقلحتو امموق رفعت ::1اهقلحو كان | هل

 ةعبضلا ىَرقهلاو ( ءاحلا باب يف كلذ عجار ) :ضئاخلا |
 ٍةرْقَع دعب تلح لاقي . معلا ةرفعلاو ةرتعلا *راتعل اك
 زم آلا برشن ال يا ١ قونلا نم ةرقدلإو . مع دعب يا

 . فيوختلاو عورلا يارتملا
 ل وا دلت النا اهيوقح يف اه ٌّك ةآرم اما

 لبالا رتعب يل ةرقغ لاجرو ٠ ا معلا رق ةع موف

 .ربظلار قعي قاو ريغ يل . ةرّثع ٌسرسو .اط د ا ا
 ةاودلاو ةغل اين ل اعف راقعلا *2داهنيحّرب ةَوقح ةأرإو

 يو . رقافع ج اطوصاوا تابنلا نم هب نيا غو /

 لاقي ةنمو. رافع اهدحاو ةيودالا ل وصاروقاقعلا حاملا
 .رجثل ١ اًضياراقغلاو ٠ عبطلا مركيا ريقاقنلا ديجددحأ

 لوتس -اعلاو.ةو ةيش اارقعي يار اقعالكو ةبشع رامملا

 50 رى -

 ةزرخو ةيعطلا ةَرتعلاو

1 



 | ئونعملا ديقتعتلا نا ماشه وهو هنخا نبا الإ دحا

 ا كلا ن4 سابع لوف

 وب 1 َّس راذلا دعب باطاس

 ادي 3 دلا يان 1 مك 5

 قارف مزاي ا ةياكءاكيلا 2 عومدلا ب بكس ,لجح

 | ةياكن يعلا دوج لجو باصإو نزحلا نم نيبومجلا

 | بصي ملو باق بكسلا لعج ىلع سايق رورسلا نع

 | دوج فالخي هور ١ قراني ايف عومدلا ب عب نال

 ن-“ءز ناك < «اوس نزح نم واحلا نوال مع ةناف نيعلا .

 ىلا ىلا لب روردسل 0 الفال 2 روركلا

 تازرخ ه هيف طبخ دات او . دهاعملا دقاعأإ ا نزحا 0

عَم 9 دقعلا عضو دقع 3 2 يصلا 0 5 قلع
 5 ادئآَ

 لعاق مسا ذقعملاو:ةزنملا بيزق ياك ازإلا دعم يق“ وهو
1 

 دّدعلا هك يقفل 4 0 ١ رحاسإو ةريح ا هدقعب ام شو.

 ىلنلا ة ةروس ف ةنمو٠ قاصيلاب هيلع نوف و

 ف - ندنعي يناوللا هآسنلا يا دّقملا يف تانفادلا
 نم ضياغلاو لوعفم مسا دقعملاو 0 ندري الط

 كا ا يا مل وح 2 اقيالكلا

 0 ١م ناننال 5 هزذق'عل امو داننعالإ ىنعمب ب 5 راددم ٌ

 دقتعللاو

 يا دواعم نالفل امو. لوعنم مسأ دولا .نيدلا|

 كاس نإ فورت وإ راق هاو ىو دنع
 اوه ني الك د 116 كوول كةفوطعم |
 فا رذج هل نوكي ال ددعوهو رذحلا كا 0 0 |

 ١١ يا ةدوقعم ةقانو . ةثلثلاو نينثال اهيوتنا لايت
 ن 4 7-7 2

 ىنسنو زميل | عاو |نم ءاهتنلا دنع ةدوةعملاو .ربظلا ةقثوم
2 0-2 030 

 ةنلخ م ةع ب ريكا نمد ةيدوقعللاو .اضياةدقعنأ 0

 مارب دع

 0 دذقعإ ]2 أ ا

 ةدئاز 1 ليعتي 11000 ماعطو نا 0

 هَ

 ةداوم . ةجادكا دنع هتدجنل ةدع.

 انكلترا 1 ا 2
 ى هربداو هرخو ةحرج ارثح ةرثعي»

 اهئاوق دصح ةنالاو. زحناك هن وق 20

 و ار عاق ةلخفل و .فسلا 0

 *«رئاغو . ةرثكلل ذدش اهرتع فب كل شع فاكزا
 هه

 5 ّ ىنل م« اا ر 2 00

 .اهرش نم دارمخ او .ةزال يح ى ةاجاهو ةباسو هرعانا

 ككشلا نبا دشلأو لا ىلع ردقي لق

 3 تاقرح ا عوش ا ترتع دق

 5 ا

 اراةدو اًرْيَعو ارح ةفانلا ت تّراتو. .ةكاآلكلا رامارتعو

 اذا كراَط ا ا لوهجلا ةغيصل ترحوأ

 نار دقي مف عورلا ةقث ارقد رعب لجرلار تعو 5 يع يا

 نئفدلاو قّرنلا نم لتاقي نام. | ظتءسا الف اوف اوقلجرلا

 ينعب ضرالا ىلا 7 ى> ترذعف ع لوق هن وأ

 بقاع 2 2 رقع رقع رهالا 1 يلا توه دنح|

 يبأ :رملاو | ت
 م

 02 ا ل ارق ةاع تراصا ارغخ ت

 يف هرخاق االف و

 ٠ ةرّثح اهاعج ةنالف مر ىلا. هللاو . ةمسءط سا ةرقعأ رش

 ”ةراقع رثك نالفو . ماد ثسغلاو .ٌربَد ةبادلارظرقمت

 . ل ط تامنلإو . امش اهنم عضوم لكزنتكا ةقانلا مشو

 010152 ناي زانهاادلبا اره ناتغ[رلاَنتاغتو
 وا ربعبلا رقعو .َرِيَد ةبادلا ربظرفعنإو .اط رتعا امها

 سرغلا
 . الارز قعإو

 ةيعطاو ةقهدا انالف رقعإو :لبالا رقع

 .تعطنتناف ُهُماوق وه برض يارقةعنان فيسلاب

 او ل>رلا نب
 101 او اهرجزي 0 ريطلا|

 || دئاصلاو .َربَد جرسل

 3 1 هل داوي 52 ا 8-5 رع 3 لس

 اكلت ترمو اه لغمال يتلا ةأزملانذاعلاو 1

 هأنيح نإ سوا لوةو هن“ ميظعلاو تم

 ةليح كل نكت ل ام اذا براقو

 هرزاع كنا تنقيا اذا ميص 5

 * ةيقيرفاب رثكي تالت احرقرتاملإو.لئافلا رئاعل ا دارا

 ردصمرةملا *ربظلا رتعي .قاو ريغ يا ٌروقاع جرس

 0 غبصلاو ضرالاو ةعيضاإو لزنملاو.ك ءاكمإو

 ىف 4 لذعيبال يذلا ةدضفنؤل تييلا عات .اتبو كلتا ا ةرابعل محا 08 يي نالفبو.4 هب عفو وال ىل ابو ٠ راقعلا



 دتع

 نبذه ىلا عجرب ةيضنلا موهنم ب ا

 0 - نودي اكلاو نحل اهو 0 دادعالا ا

 كله ع ثيدح قو يع َج دابلا ىلع ةيالولا ةرجملا |

 باوصا هَ ةبعكلا تبرو دقعلا لها

 ءارمالا ةيولالا دقع نم راصمالا ٍ

 ١ كنسيامو هيلع دتع اموهودقتلا |

 ةنارباو ةماكحإو ةبوجو ءيش لكو حاكنلا نمو ةبصخش أ

 عوضوملا كا فاضصنا مادنع للا دفع ن قا

 00 :«انبا ١ حالطصا يف كتعل|“ نيدنعلا

 نم ت7 200 3 ضعبب 5 امهعب ةدوقعملا ةراجخا

 نم فلا ن

 دقعلإو .بمت 51 نيلي ولا كقعو. دوقع حج ةدالفلا دقعلاو

 لعلا ىلع 00 كارلا لاو مات

 ا دقق .ةدئعوناسل يف ددعلِجرو .حارجلا حيل ةةرو ٌرجتو

 هكلرتعلا اع ناسللا يف 3 ةدقعو كارو لع ١ نمادقفل ام

 ا دواعم ةناكاشذ يلا ةاشلاو ةالاو دعا ثنو“

 *ورصفل ق دز رفلا بقل ٌنآدقعو :روتلا نم عوننادقملا

 2. لءهرلا نم د 0

 ىلع تابالولا

 هيفا انفيا ةدقلإولا

 عضومو . هانتقا يا اكلم ةبحاص هدقنعا يذلا راقعلاو

 ةعببلاو ةقثويو يشل

 ةَدمَعلا لها كله ثيدح يفو . ةالولل يا ملل ةدوقعملا
 اًضياةدملاو..ةالولل :دوقمللا يبل دير

 امو لبالل يفكلا الكآاو لخت إو ربشلا ريثكلا ناكملا

 رجل لح ىلاؤطملا نالوا ننال
 | مارفملا ةدقملاب تعدت سرا رسل للطملا
 ؛و ٠ مَع ىلع قا ةَدْمَع ىلع هدي كربج ل4 كلا

 ا ريطب ال ةنال "دفع بارغ نم فل ١ لثملا يئو.درَب ترق
 ْ ضرا لك مسا ابنال ال ريع فرصنو .اهرجت تدع اهبارغ

 ةّعيطا لها دنع ةدقعلاو ههنا ٍِض 0 كك 57 منال عن و ةمصخ

 ري اتناك ىست ة ةدعو ٠ 5 نيازلل مسا

 تالغو. ةيلؤلملا ديلا يسن : نذل ةياامغلا

 ايم ا وهو دق ١١ ةدحاو ةدقعلاو ٠ ةبضغ 0 هد

 | ناسللا لصإو دقاعلا عج 2 .مكارتو كمازلا "نم

 ١١ داقعلا + كارتو لمرلا نم دعت اوفو دكا ككاو

 دع

 اهعئاو ةيشأ اهو رادزالاو طوتنخاو طئار دلا مناص

 نعو ده اعملأو دقاحملا ل .ةعلا + ةداوخ“ ةداّقملا 4 ةف هر>و

 ميرك يا :مللاو ميكا دينعكالفو 0 .ظيلغلا رهوحنو بسرلا |

 ةريق :-ل1+نب دولا مالكم ءدئاةلركسعلا ديتعو اًهيطريكو |

 لارا واسال نم د! اهو راف وا جندل بلغ دلع
 تاغبرعتلا يفو. دئاقع جٌكشلا نم ةملاس يا ةنس>ةديقع

 * للا ترود جل نسفن'ةبف ا دئافعلا | ل

 مكارنو دقعت امووحتو طبلإو ك ارالاو بنعلا نم دوقنعلا
 زجارلا لاق .هيف ةغل داقنعلاو .ردحإو قرع يف بح نم

 ردصم داذنعالا * ديقانع ج داقنعل اك ةكدوس ىلل ذا
 نوكي نا نم معا اًتلطم قبدصنلا لع لطي وهو دقنعا

 ريغ وأ ابان ب 2 نموا كو وااكقاج
 للاي ,يسف كن لاقب دقونورهشم لدابعم اذهو تيان

 يشأ لع تولعلا نانسظا ذاهعت ليقوم 81[ اودز
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 داقعنالأو. نيدلا ميل اعت نم 4 ل 1 ىلع تاداقنعالا ا

 اربع طابترا هايقتلاو نيياوصالا دنع وهو.دتعنا ردصم

 0 . يحال دقعتم دسافلا عببل اف ادرش فرصتلا | أم

 الو :رخالا ىلا ني دقاعتملا مالكدحا مايضنا داةعنالا

 5 نمو دع هب امو بنذ ذلا يوتلملا بن ٌيذلاو بلكلا |

 ردع ديقةعتلاو . دفع حج ةادتع ىنالاو 5 هلثع هنأسا ف

 ةلالدلا رهاظ ريغ مالكلا نوكنايبلا لها دنعو.دقعا

 لاقيو.لاةخالا يس امإو ظنلا يف اما لال دارملا ىلع ْ

 ٠ ٌيونعملا ديقعتلا يناثال ل اقيو 'يظفللا ديقعتلا لوالل | دل

 لاخ حدم ع قدزرفلا لوق ّضفللا ديتعتلا لاثمف

 ليعيسا نب ماشع نب مهربا وهو كلملا دبع نب ماشه

 ة”يعوزخلا

 اكلهم الا سانلا يف ةلفم امو

 هبراقي هوبا "يح وبابا
 كلهم الا لئاضنلا يقةبراقب ح ةلدم افلا يف سيل يا |
 ينعي هما وبأ امانه ينعي لاملإو كلملا يطعُأ يذلا وهو
 ةلئاعال ا حودملا مهربا وبا يا هوبا كلا كلذ ماوب

 هما ١



 [ هوو بدلا دفعتو ."دنح قع اهو 5 لسلا] و كف هلأ تارظاللا 0و اهناكم تاخد

 ١ سوتو ٠ لكشإو ب بعصل رءالاو ٠ كارت رع رلاو# ظاغ | امني و تابقعم تال ءالو ة 4 1 اسما ةيتفأتم 0 قىرنر“# ١/

 يملا لفسأ جرخرعبلا تدك علو“ ريم لق تا راح حرفا ناب لوقف | عناوإ ا تانقفملاب دار ١ تا رع هلا نينو

 .او دهاعن مونلأ دقاعنو : اهعادنا 5 جلغا لذدوا ممم كد بوةحيلا* معاصملا تابقدل ابو اهزجنو تت ادعلا

 || لاقي دّقح ةدراطم ةيثلا دقعنإو . تلظاعت بالكاو | لقو بيقاعي جب ةدئاز ايلا ل عي ةوول لوكا
 ا 0 ا :

 ا نالغ رمالا دقعنإو . دغناف ةتددش يا دقعناف هت دةع |ىبا ةنصوودحإو عود ىلا عجار جب ا: ل كزتشلا

 .ةعجح لام دننعأو ٠ هب 220 عضو بل 3 هيلع | لوا كيفاحز 5/1 اننز كك تبرغأ 5

 تدقعتسإو :بلصو دش ةيثلا دناعإو .اهانتقا ةءيضو | "للاحلابو لحمل بث ارتلا ةلقثم. كتداج
. 0 

 امو رببلا يرحو لعاف مسا دق هلا *# تردغسا ةرءزنخحلا | زيك ريب: تفابا اهناكك اقعوؤ لا ةرفط

 ةقانلاو . هزم ىلع ةقنع عضو وا ةفنع ىنث يظو اظوح | لجزلا توصلإو تونلاب تاكو دق. اهاختو
 ١ 00 ١ لعب اه منذ دعت ا, مال حانلل تّرفا ينل 0 دان عب اضا قا اناكو

 ةغبانلا ل اعلاربظلا ىلا لجو رادصم دقملا نع نلوتساال هرمآ اناف اهدبصل نس
 ثووغما 4 ةضان سل رم حلقعل الأ اهرا 2 0-5 ا بوتعإ عاوتا هراصنلا نم“ ةقرف ةيردسلاك ةيفاعيلا»

 || ربتعملا طابترالا عم لوبقلاو باجيالا وه اءرش دّقحلإو | بهذو عيممنل سداسلا ليحلا يف ربظ يذلا ةيعذاربلا
 أوااًيدح وا ناك ان ارق رثن ظني نا ءانملا| دنعو . ارش ةدحإو ةعيبط عملا يف نا ىلا

 ناإرنلا نم دقملا لاقيف. كلذ ريغ و االثم يقاودلا: سيباقملا 2 نسبفع
 اهي حرش يذلا ل١ ١3 || (ناقتو ماشا لل هناا هني هلت هه لبتع

 ٌةودهاش دق اًرشع» دهشاو : 7 ب ةفشلا ىلع جرا امو ىقشعلاو رةوادعلاو لعل

 اريل ىقك ذا ناخ لإ 81 لع 16 وهو: لاويتعز وبس و كلا اةحإت
 ٌةوجولا هتبيه لالجت تنع | ةيّقمتي يا ١ رسكق خفف ضب نالم ةليفع وه *ريكرش

 ْ [0 نادت اذا لوني | | هدقعي اهو :وخخو تبيح أو ديلاو عيجلاو لبحلا دّيع

 ةرياكاش ىسع 10 ىلا أ ال ولا فهو هل لها اوذو اهداجو هيكل دادي
 ”يفاشلا ماهالا لوق ثيدحلا نم دقعلا لاغمو اءيثلا لع اًالفو . ةنض نالفل يناإو بس ٌبساكإو

 ْ تاالك ان دنع ريكا ةدبع .هفارطا نيب عمجو ةرثع هيف لعجووغو طاماو. رم

 1 يطيع "للا ناسللإو . ةدفع هباسل يف ناك اَدَمَع دنعي لجرلا دنعو
 ام عدو ل“ زاو:تاببدلا 1 قنا ةبلكلا ك١ ةوعللا 0 و .دنع و دنعأ ىف نبدا

 ةلعب لاوحلاو علك نمل [اهقاع - يل. مثنثل | بميضق ةرسبب اه بط اتناول

 ىلا ل وغانا تدني سمار ركنا ريغ نم دقعلا لاغقو | اههوحتوا تنرلاو؛لسعلا دنع < بنكلا“بتيلقق سارب

 ةيهاشسلا | قلو يملا ا هلام ادن لعلب ساد
 درخغب هرخا ةفيجو .ةفطنةلّوا نم لاه ام ٠ | .ديقعتلاب هيفىتا مالكلا يفو.هدتعيف غل اب لاو اهدقع
 هياص وب 0 فادنا نييتطنملا دنع عضر ىلا م دقعأو ٠ هده - صفا 4 ع ءةدئاعو اذك ىلع هديعو
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 دتع

 عوضوملا ثاذ فاصا مدنع لما دع ا

 نبذه ىلا عجرب ةيضنلا موهنم طي ع

 نيكانبلا
 رع رر 8 7

 3 دولا .دونع 3 ضعبب 5 امهعب ةدوقعملا 0 احا

 ك1 كاما حالطصا ف دنعلاو . نيدنعلا

 :كتعااهدحإوأ نودمتلا اهركاورق م اطوأ دادعالا

 دقعلإو. دكا دقعو.د وقع َج ةدالفلا دقعلاو

 لعلا ىلع رومصتاريصفلا لمحاو مارتو ل

 5-5 ةدقع هناسل يفدوَعلجرو حارجلا ٍ رو: دش
 هكدا < ع ناسللا يف 3 ةدفعو نو لمرأا نم دقعت ام

 #3 دواعم ةناك اهبنذ يلا ةأشلاو ةالاو دقعلا كمنو“

 م لهمرلا نم 0

 *ورصنل ق دز رفلا بقل نادتع و -- نم عوننادة-ا

 كله رّمع ثيدح يفو .دقَ ج دلبلا ىلع ةيالولا ةّدئعلا |
 ىلع تابالولا باعصا 0 ةبعكلا تبرو دقعلا لها

 ةعيدلا انغيا ةدغ كا ءارمالا ةيولالا دتع نم راصمالا|

 عضومو . هانتقا يا الم ةبحاص هدقنعا يذلا راقعلاو
 ةعببلاو ةقثويو ثلا كسسيامو هيلع دفع ام وهودقملا

 ةدقعلا لها كله ثيدح يفو . ةالولل يا 1 وعملا

 اًضِناةدلاى..ةالولل ةدوقمملا ةنيبلا دير ةلاكلا 2

 ١| ضرا لكو ةميضق بلكلا نمو ةتبافكو لجرلا غالب هيف
 ةئاربإو ةماكحاو ةبوجو أد يشن لكر حلك نا بتل
 ل١ لاك ىلا طضملا لاملاو رمل نم هيجل
 او 2 ءارذصلا ةدقعل اب فّرعت و نشيراب زبمالا كلف

 1و مم ىلع ية دع ىلع هدي تربج لاةي.ديلا يف

 رطل هلال ةدتع بارع نق تكا
 نضزا لك مسا اهنال دنع فّرصتو .اهرجش را اهبارغ

 كا 2 لها دنع ةدقعلاو هب 0 ا ك2 5 00 :و ةمصخ

 ارال مسا

 تالغو. علا ةَدّوع | ع كلذ للا ةَدْقعو ة ةياامثلا

 | ةدئلاب ها سر ارا ةذفعو 5

 راسب

 ا دّقمت ام وهو دخت !| ةدحاو ةدقعلاو . ةبضغ نكس هدقع

 ارتو ليرلا لدول

 زج ندعي عج ةدقعلاو 2
 وب أ داقعاا + كارتو لمرلا نم دّوعت اموهودتعلا ةلحاوو

 ا لبالل يفاكلا الكلاو لا كاع ثلا ريثكلا ناكملا

 دثع

 اعئابو هبشا امو رارزالإو طوبخإو طئارغلا عناص
 ناو دهاعملاو دياحما ديلا * داوم. كار :رخشو
 : ا!.ماللاو مَرْكلا ديةعنالفو.ظيلغلا ,هوحنو ببرلا
 لاني دوما مالكم ودئاتلركسعلا ديفعو هبط يلو |
 ةلو هب ”ناسنالا نيدي اموزيشل]و بلقلا ويح دقعاام
 تاغبزرعتلا يفو:دئاقع جكشلا ند ةملاس يأ ةنسح ةليقع |

 * لمعلا تود داقنعالا سفن هيف دّصقي ٠٠١ دئافعلا
 مكارتودقعت امرووحتو طبلإو ك ارالاو بنعلا ن د

 زجارلا لاق .ِهيف ةغل داّقنعلاو .ردحإو قرع يف هّبح نم
 ردصم داننعالا * ديقانع ج داقنعل اك ةكدوس ىتل ذا
 نوكي نا نم معا اًتلطم قبدصنلا لع لطي وهو دقنعا

 ريغو ااا ىاطم ريغ وأ ابا طهرزاج ريغ قاءاكقاج

 ليلا يس نطنالا ل انب دقو روبرت ل دابطت اذطوةكبان
 يش اولا ناتموظاذاقنعالا ليت نانا وهو

 تقلطأ ارو . تاداقنعا جئانع لعب تا زوجي ام
 داةعنالإو . نيدلا مل اعت نم هب دتَمعي ام ىلع تاداقنعالا

 ءازجا طابترا ءابقنلاو نييلوصالا دنعوهو.دتعناردصم

 و و .عيحال دقعتم دسافلا عيبلاف ادرش فرصنلا

 ةالاو.رخآلا ىلا نب دقاعتملا مالكدحا مايفنا دا ةعنالا
 1 نمو دع هب امو بنذ ذلا يرق ٌيذلاَو بلكلا|

 زدصل# ديور هلع ج ةادنع ىثنالاو ةدتع هناسا يف

 ةلالدلا رهاظ ربغ مالكلا نوكنايبلا لها دنعو.دقعا رجثل

 لاقيو.لااةننالا كيس امإو لظنلا يف اما لاخخل دارملا ىلع م
 . ئونعملا ديقعتلا يناهلل لاف خللا ىيقعتلا لورا كل |

 لاخ جد مَ قدزرنلا لوق ظننا ديتعتلا لاثمف

 ليفان ماشه 7 مهربأ وهو كلملا دبع نب ماشه

0 

 هال انلا يف ةلثما

 هبراقي هوبا "يح وباوبا
 كلهم الا لئاضنلا يف ةبراقب يح ةلكم سانلا يف سيل يا
 قطو اول وب | اكاد يسير ول اهو كلل لع اغلا هو
 هلئاجال يا عتودملا ميهربا وبا يا مورا كللملا كلاذ ماوبا

 هنكال ١



 7 وقو ٠ بق لا تارظالا تو ىرخا اهناكم تاخد
 امعبو تايقعم تادللو ةيناداسلا ةيماتما قا ىريربلا

 تو لوحت يلا عناوملا تاببةمملاب دارا.تابقسزجنل | نيبو
 ركذ بوقعيلا# تعاصملا“تابقل ابو :اهزجتو تادغلا

 | لاقو بيقاعي جا ةدئاز هايلإو لوعنب ةنزو لا

 ىبا ةفصوو دحإو عود ىلا عجار جم | او لإ

 اهتم ثايباي قوشرتن؛ يلع

 |و بوقعيلا

2< 

 !ةدعناف ةتددغ قا طتعناف ةتدقعغا
| 29 

 هوو بدلا دقعَتو: .ةلفع ىنعي اهوجنو كبرلاو لسلا

 5“ لكشإو بع بعصت رمالاو ٠ مارت لل. رلإو ٠ ظاغ
 يللا لفسا جرخ ربل تدك هنو. "ينم دعك تراص حرف ظ

 .اودهاعن مونلا دقاعتو .اهعاستا ىلا هالتا لخدو اهنم

 لاقي دّمَع ةءراطم ثلا دقعنإو . تلظاعتا بالكلاو

 نالفا رمالا دقعنإو :

 5 401 ع سس

 أ لوا كفييفاطت 5 انكر 2ك تبرغأ

 كما لحب بن ارتلا ةلقثم كتءاج

 0221جديد بال ماك اطمح
 ةزكنل كراطلاو تول لبا كسر ايهما اطلت
 لكما كفا اةينيداسرل فتاياخ افاكو

 ٌلوتساال هرمأ اناف اهديصل لمس

 | بوقعي عابتا كسراصنلا نم ةقرف ةييوةسلاوةيفاعيلاب

 بهذو جسمنا سداسلا ليجلا يف ربظ يذلا ”يعذاربلا
 ةدحاو ل جملا فانا

 يقاودلا سيبافءلا - سبقع

 اياقو دئادقلا ليلا * ةبقعت ةليتعت - ليقع
 | يل بخ ةفشلا ىلع جرذيامو قشملاو رقوادعلاو ةلعلا

 يا َلباَتَع وذ وهو ٠ ل د ةاوبقع لكلا ةدحإو
2 10 0017 53 
 ب 1 يا. ركف 2 مكل نال ةليقع وه #رورش

 | هدقعي اهوحنو نيل او دهعلاو عيبلاو 000
 ا ا هيلا ةقنعو هلك وهو هدشو ةيكخا 5

 1 ردو للص داع سلا
 1-0 + عمجو ةدقعويف لعجُ“ هوغو ظالاو . 1

 اكان ”ةدقع ناس يف ناك 0 + لجرلا دن 0

 / 0 هيلا !ندللا تدنعو. دنعو درا وهف ١ سبا :-[

 هل بيضق ةرسبب اهيبط تقيشت
 اقوي نزلا ل سلا دعا ينكلا 0

 | نعي نيمل او .اًدونعل لعج تيبلإو . ظلذ ىتح مالغا

 :دنفعتا ان هيفا مالكلايفو» و ا لوا :ءاهدتع

 بييذق س

1 

 ها صلخ

 ىااثيدح واناكات [رقارشن ظني نأ اللا دنعو . اًعرغأ

 [اوكأو يح ع يأ. من

 يلا لوق. ثيدحاوأنارنلا ريغ نم دقعلا لاثمو

 ا|ودوب وطوملا ا دنع عضر را دتعو | دقعأو ٠ ةدهاع اد هيلع هدقاعو 0 هدئعو

 كلا د ٠
 أ دنعو ءانلأب هدننعاك قدح اذك دقنعاو .

 .ةعج ل ا دنكعأو

 تدنعتداو «للضو اتش

 هم داو دي صوت ةيلق هنلع

 ئثلا دندعإو . اهانتقا ا

 امو رثبلا ميرحو لعاف مسا دق دق ءلا * 0-5 ةريزنخملا

 ةقانلاو . هزغ لح ةقنع عضو زادقعا ىف 7-8 اطوح

 ظ «لماحاهن اياب منذب دقعت !مال حافالاب تّرفا ينل
 ةغبانلا لاق ريظلا دولا 0

 نووخا ةضخي سيل ريم متعب الا اهرازم تنيكو

 ريتا طابترالا عم لوبتلاو ام اج عرفة

 دصم كلل

 نارنلا نم دقملا لاثيف . كلذ روخواآلعم
 طخ <تضرق.سا يذل اب ىنانأ

 ةودهاش دق ارشع« دهشاو :
 اياربلا قلخ هللا ناف

 | ةوجولا عيبه لالجي تنع
 ْ نيدب م اال اذا لوفي

 ةوبتكا اف 6 1 ىلا

 ”يفاشلا مامالا لوق ثي دا نم دك لاقل

 تاك ان دنع ريخلا ةدمع

 هه[ ريع ىرطاق
 م حدو دل“ زاو:تاببشلا قنا

 يب لادا كقتيسي نسل

 ةيهاتعلا | ىن
 هدفي تحايل لسد( ىتاقاجا . لا ل 5



06 

 لوغو شش و 0 ٌريخ وه فيكلا ةروس يف هو

 8-5 اذا كن يفو ناضمر ريش 0 ف تعج ضبا

 | بقع 0 لادفنا ريغب نوحي دقو 1ك ىف نا دعب ا

 بنعلاو . ةلصفنم ريغ ا_ماف مدنلا ا

 ذب دقورفاسأ

 دارا هنو ةنقإلا
 اقوعبمار ارارومال بافعإو بانعا جشمن م مَدَنلارَخومَو
 اهليج كراذل ١ يارانلا نم بانعالل ليو تدق يفو

الا هيلع ىو ديع وبا 3 اق .ءوضولا يف |
 يع نع م

 ظ نبب هيبنع ىلع هيتيا عضي ناودو .ةالصلا يف نال ثلا[
 لوقو. . ءاعقالا ساما ضعب ةلعجي يذلاوهو نيتدجل ١

 ةلكلا لصا فيقتل اهنوكبو فاقلا رسم 9 هبتع يف «اج
 ايدك عفر الك قعءملاو ورب 2 ب ديز اج ا

 و هي 00 اك 0

 0 الف حو ةيقب ةنم ىف

 يو 5 قبرط ىلع يا يقع 4 ثالف ع عجوو تدع

 ئرب اذا لاقيو .اميرس ابن« اجو ةفاخ تناك يلا

 ضرملا بقتع عي وه ضرما ن“ "يش يف و ضيرملا

 | ض.,الا وهو .رانوالا ةنم للا

 خا .غيزي الثا طرقلا وب اوُدَش ارو . لضافملا بانطا نم
0 

 يمصالا دهغأو

 بونعملا اطرق قوخ هن

 ربوع: ىلع وا ةابد ىلع
: 2 :5 

 * ةرخالاو ءيش لك رخاو رمالا ءاّرج وفعلا +باقعا ج
 . ل 3
 نادعبتكجاذ ذأ 'ناضمر نابفعيف تلئجو ةيقاعلان أ علا

 يثوم جدوطا با منماسرض يعلوها 1

 | لعن امل اقيو.ه ةميهو ه ةرثاا) امج ع نم ةبقشلاو ةقشلإد

 | ج ةرم ربش لكةلعقي نراك اذارمقلا ةبقعالا كلذ
 يا كل بفع تق لوقل.لدبلاو ةنونلا كك ل بع

 معو ل كك ةيقتح هسبرسا نم تذخذاو تلو 7

 يلتقو . هطاطغ و هءافترا فكي ام ةفا-مرئاطلا

 هع قرا
 دا دع ج ناب ايقاعتي اننال رابنلاو ليللإو :اهور اذا

 هع 0-7
 ٠ يش اضيا ةبقعلاو قل

 انان تفرصتا اذان ضرحلا ىلع تاترت هل لبالا| ى

 بشقتع

7. 

 حم امريغ لك. 0 ةينك ةبقع

 لافف تغلب 5 تريقْلَ م هل ىلإ َق هنا رب ر زب نع

 ريصو ريزنخلا صر صرحو بارغلاروكيكر وكب
 قيرطلاو ل احلا نم كطص رم ةالوارا كاربيضك

 «رئاط بيقعلا *بقعلا ةدحإو و . باف جاهالعا يف

 دبع .لاقبو يلا

 حامرطلا لاق 000 ُْ انكذو . ضيا ةاقنعتاو

 اهفيظو نك ةابنتع باتع

 ,حولمر راتب ىلعالا اهم وطرخ>و

 3 ل ب ريخلا يف هليق ناك نم فلذخي يذلا باوقعلا |

 بتذاادعب ةنجلا نم ن انالا قيام وعلا ]قو .غا ارجل

 دادح نخ تاذ 59 ع

 . تابوقع 0 *يعذلا ريزعتب ةبوتقلا ص دئو اننلا ية

 ةقلعتأ 1 ةيحر كا ماكحالا لع كا ,ةعلا [دا لعل ارد دأ

 0١ 35 قابلا بقعا »ع ةرب ايدملا ر 0 ايندلا رم

 1 يقال ١ هولي 0 57 يلاي ىا ةبذ داعم ياك ةييتع و

 ىلع اللبذل هجوال هوو .ةالصلا بدع كلذ لعفي

 +دالصلا رتقو بميةد تقو يف ىنعملاو. رفوذحت رب د

 يف ةرمو ٍضح هس ردم ت31 وعمال

 نيئيبلا نم لك م لش نا ضوردلا بس قالو

 تيبلا ف ع ةعملاو: 1 اهدحا كحل أ 3 علا

 ا ا ا ١ تا ولا خم مة

 قذاحا يتئاسلاو طرقلاو ةأرأل راذملا بقعملاو ىثتا دعب
 مغ بنحو مامالا دب ةفالخل شرت قلقا دلل

 يح سلا هدمب علطي يل اع بقعي

 لاخلا فصب ىونغل ١ ليط ط لوقو هتلس نع

 ةبيلص نوتدلإو يداوملا لاوط
2 ٠ 

 بتع.» عم! "ع 3

 داَرال يا وكل بقع الو دعرلا ةروس يفو. يميقعت يا
 اذا راما ةناح ن * جرخي نم بتعملاو .هل ضقأ» ا هلا

 راهنلاو لولثاة د ةنم لظعاوم نم اهباخد

 زاجتا دنع َنمني يتاوللإو اضعب اهض“ فلق تابعا



 : علا ايفو

 | لافو . ,تاقوا يف ةدواعي نونا ن

 عد ردنلا ريعتسمو٠ انلو يا تع

 ُتفئاطلا اتالفو
 ماا ءا4+

 ضر ى#؟#ة1أهف4ل نسل ورما

 3 ل ا
 ةناك ىح ئرالا ىف دضخيو

 ع 0 1

 بقعم زيخ فئاط وا :3رءاهب

 3030 يأ: امَتَس ةعبتعا ةلكآ 0 كاع

 كر لجرلا
 رع

 بقعل برعلاو 5 وه هكر ةيقع تعم

 ا تس 20 2 . بتاعت يا ءاَنلاو ءاننا هل

 دءب تتبنا ضرالإو :ريخ ىلا عجر لجزرلاو هيما

 نعو. ُةنم ناك كك ذب هذخاو ا ّكح ام

 ةتروع تلط انالفو نع 0 داعو هيف كلش ربخملا

 ا يح 5 ةتيقاع د ا فر ّّئ وأ

 ا نع ا 0 ع لا بقنعإو . ةداواقت

 ةواواذت ء اربع 50 0 0

 ذا ينعب ماض تقنعملا تيما فو. نءثلا ضبقي ىت>
 تاعف لوقو. ةسبح لجرأ ١ :عأو 1 ةعلساا تفلت

 ةءادن هينيفاع ْف تدجو ىئا. ةمادز هنم تبقاعأف انك

 2 1 ءابننلا كا 6 5 ةتروع يل ةيقعتماو
 2 تت ا

 نالف بةعيبا مرق ندو ا كما اذا ءارشلا

 انضم! 5 هد رم كلل دجو يا رن

 ا كنانلاب + ةذلخاوأ دلل هيلع اذا كاش نا كيلاز
 تيدح نمو ةبتزلا' يف ان نككلا فلخم يذلا |

 تال قاياه تفاعلا وا ذبسلا اج تار ىراخن
 ىم تلعب ذل [لتفيأ كفافلاو ديلا واع هشفاملاو

 يمس (بَنَع نمو يا ) ةنمو لبق رذملا يفالبق 0
 نم ٌهليق ناك نم بقع نال بقاعلا ملص لالا

 ىبف ءيث دعب فلخ 00 00 ا ءايبنالا

 11 اول راو كل املاك توبا ةيقاجللا ضاع
 1 هاو .بقاوع وع ج 0 أ ةازجلاو هيش رك

 < ءاكا ىلا مث مث نطمملا ىلا دوعت مث“ هاما برشت يتلا لبال

 اراب هارجلا باتعلا

14 

 اك 5 وه لا

 را 3 ا 2 كوم 2 اب كالا 01

 نإ ا عملا ابا ركذلا 9 ا 3 ريما اه
 | زاوملا لا 00 مشالا انإو رهدلا اباو نآسح

 رحلا ةذاح يف يو مث يطا أو حوا اع ةيلط ؟اورعشلا |

 .ٍة ول ىسن ىثالإو باقع نم ردبأ برعلا ت تالاق اذملوا

 كو: ناريطلا#ةفزتلا 'تاهعلا ف انائؤنللالِيقو
 ا دج ناكل نلت وذاع ابنال كنرعم ةطغأ كفاقعلا |
 .: عواقب لوول

 اذا نانو كتماقعلا را
 اذاعة قيطت

 كذا ىلع مقي باقعلا لبقو ظللا تنوم باقعلاو
 نم دناعق

 باقعلاو ٠ لفستو ولعت عمجملا موي نيباقع رعاشلا لاق |
 "ل 4 0 8

 هنا ةرخض و ولدلا قرذيربلا فوج يف ىلان رح اضيا

 مارق ىدحا يف جرخت ةزول هيشو ةافرك ,لبج ضرع يف .

 ١ .نابقع مد وهو نيباقعو ناكم حا 5 ىنالاو

 ١ عاملا لَو طرنلا ةقلح ىل ل رج تارت طرخو هب 3 لا | ؟

 "5 ُح ىلا

 |بناعلا ل 5بنعلا نم ذو !كامازشل

 ممالسالا ّىن ةيلر تناك يللا ةنككو ذك ل 0

 شرت | هجعيأ رجح ن0 5 تانفلا ىمست

- ّ -. | 

 ِ م و ارو يقال هي موق رج

 ١ ) مقلا يا) وهو كلا كاتقلا 8 ل لا

 ون لول بسماس يل الزان )الا لكلا

 رح لوالا دوجوملا اذبب ًآالوا ربظ يذلا يئاذلا ضيفلل

 )وأ ةناف اًمظَق لباق دادعتسا بلط ةلباقي الف ةيانعلا

 يف اًدوعص عفرا وه يذلا باقعلاب يس سدقلا ملاع يف

5 

 يرحل او ردصم بقعلا#ر و طلارث بنمّوجلا وة ةناريطأ ر

 ةغلو داولا دلوو دلولاو بانع ج لوالا يرجا دعب *وب
2 -27100 321 

 [دعب خي ءيش دو ٠ باقعا ج مدقلا رخّول بنعلا يفأ

 || دجو ام عفرأو ىلعا لوالا لةعلا ناكابإف يعادبا قولخم

 ١ 01 20 0 عضال 5
 1 كافحا َج ةفاعلا بتعلاو بتعلاو 3 بقعوف ل
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 تدريج اول يندونجل يذج

 تا نيح ىل دروس يي ىف وطتالو

| 

 | نظرت ةرفتملا» يناذعلا طاق ا تاينكلا يفو

 لبق نوكي دف وفعلإو.ةعضنل و ليتل ١باذع نعابوص

 فصبي ل ا لاق. ادع هيلظرق مورترمالا يف ُنالفو

 ةناتإو اراح

 اهجاهو تاس و قح

 2 ا

 بتعملإو ىنمملا ىلع 0 تمعن وهو مولظملا عفر ن يال ةناف نارفغلا فالخ اهدعب نوكي دقو ةبونعلا

 فيا بقعملا لاغو لع اف هنا ءادطم د لجنللا ف ضئنخأ ا ءدضىلع رداقلا الاوفعلاب فصويالو ةحلا ةبونع ةعف

 ةوذع ج شح هسا رادكا دلو ثليو اضيا ونعلاو 2 55 ا ا

 | .ةيدلإو ةعجو ونعلا فقاو د ةّونعلا * الافعو

 ةّوفع تيهذل أقي.ةنوذص ءيف ثلأ | ةواعؤم .عودلا ةوذعلا

 ماعطلا ةودع تلكآو . ةريخو ةنيل سا تبنلا اذه
 * اهدبز ةثلثم ردنلا ةّوْدعو ٠ هرايخ كسا بارشلا,

 لجر ل اقب. لعاف ىنعب لوحقوفعلا ريفكلا يفاملا فَلا

 رقزروأ لذف '

 ناب ) اينع هيفعي ٌرعشلا ىتع
2 

 هوغعل 0

 راكي ىتح ةكرت (
 اًونَع

 ايتخاهشس جاو يشل سلا
 رعاشلا ناقاهبلع ىتلا انا

 رعرف عيبلا حانت نسا
 [سرصو ربمتع نم ٍناملع هب

 هافع يف ةعل لوطيو '

 .ةفلخو ّرشِب هاغب واهأ يف ايو ةبتع برضانالف بتعو |

 اذهو ) ةبقاعو ايوب اَيَفَع نالف ناكمو انالف ٌنالفو
 لاق . هدعب اجو ةفلخ ( ةيفاعل اكر ----0 1

 نكات ةريف غرد دعب كرم يف بذعت ةماعتلاو هز

 ورملا ةراجم يف كلذ دعب بقعتو مونتلا لكات ةرمو 57 ا
 لوف ىنعم اذهو عملا نمش هلع الو يأ | 0 . 52 ل ًِ 0

-_-_- 2 

 ةتبقتو موختو ا ه

 ُبَتِع هل ىرملأو ورملا حال نم

 ةترع تكذصا خرءلاو : 0 عيش أو هيقعب ا نع
5 

 ٠ هيتئاس . رم قل متّودعلا ىلع ازغ ٌنالذو .ةِسبي ناحو

| 

 . حر وو ع وره 3ك اًنالف ا ىوأ

 هيلع |

 ا

 ًالعاف مولظملان وكيفيلط .ياىّقح ينبنع لاقي اقي.لطاملا

 ا 1 كلل اهئاضت لعل سلج ةواصلا 8-5 كلوب يبنعا وا

 .٠ 5 . * 2 ءا-ذ

 . 3و ىلا يفوهفةولص يبتع نم ثيدحملاة:هو.ةلّكهوا

 ىلص ةولصلا يفو . ةلفانينعي اهدعب ىلص جيوارتلا بّمعو |
 قيرغشو البق ىلع ةءلخا رظح يضرم تن نك

 اي كتيفلاب لاا يشم لين اريدت هوت نلجللا قرع

 كح بتعو . نانسي : يا بّقعي مو قدصنو لظحخ ا

 دّدن نالف ىلعو .مريغب هيكح دعب كح فلس مح ىلع

 . هبقمي هاج ةيفاعم ةيفاعو .ةطدفغإو ةبوبع نيبو هيل
 دموع الإ تك ير! ايه بكز ,ةطارلا منح .انالقر

 ثالفو.ةلخ يف ةرمو ضده يف ةّرم تعر لبالا تبفاعو

 بقا.ت برعلإو

 لمدن رق بابو ثدخ لع هنادي
 نيودتلا بتقامت ك١ .نائاخلا لوق:ةينو؛ ىرخا كلعيو
 هبنذ لعو ىنذب اًنالف بقاعو ..ةلكيف ةعم عمدجت ال يا

 سردلا بقاع . ةبوقعلا مسالاو هب هذخا اًيأعو ةبفاعم

 ئيملا ذا لاق نئرج عب اًيرحتزعا اينع اهني للط

 : [ييرذ كعب

 تيقوع اذا ءارجلا موج

 يلا, تركك كرا طر
 ليالا اهي ئاامقزالا اس: ليلا ترجوافا يا

 ةبفعإو . ديدشلا يرجلا وهو رضحاب ترهلع تزرب
 ءازاج اًنالفو . ةبوان ةلحارلا يف اًرع ديزو . ةءقمك ةقلخ
 رخم ةتيزاج لجرلا تبقعا لوقث برعلا ناف .ربذ

 0 6 َّ ةيقاع رخل 4 31 م
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 5 ٌماظعاف ةفورعم بلط أ

 واع

 امكليلاو ملل لا نه ةي فاعلا 4 هَل بهو ( ةنم مسا ةيفاملا رازآ

 أ 2 ةافاعو٠ .عوس لك هن ء عفدو ماقسالا ةنع اهو

 ةفعا لمحت قعاو» ,ةيفاعؤةبب نمادلإو نمانلا ئ ٠ ةلعج

 ٠ ىلا ١ دع فتراوفل ونس :اؤر يق ةنمو» رافع ىنعمي

 | دنا ل لاي نعال ةافا ىعم كلل نم ايقاف كانت
 فيجا ةيناوأ اق رقو ةيحل إو. للي كا

 || .هانملا ايندلا ىلعف هام هلع تبرشو اًنِغر تلكافا

 ريهزل دشنإو :كالطإو سوردلا ءاَنَعلا ديبعوبا لاقو| اذ
 . انالفو ٠ ى ا قعتو براوذلا فت ن :

 اديزو . ةنم يعد يأ كاعم جورنملا 0 ققعاوا 3 4

 ىا ٌءانعاف اًنالف رالف انعو.هابا ءاقوو هادا هت

 .ةبلطاف ةنم بلط لاقب اك
 اا نارا كار لع زو نادرا هلا قمت

 نه ّيريرخلا لوق ةنمو. ةةكرت ّينلاو ةيفاعلا لانأ

0 

 ةيفوكلا ةتماقم ا

 زدعإو يلام لفلو لاح ترّغنل يلاينحا تكرتول يا

 نسبِلا لبالا تفئعإو :ةفورعم بلطي انا ةاننعا اًنالفأ

 5 0 وح و يلا> تأ اهل امتيفاعت ولو

 ياا يطل امر واط مدح تقع حش |

| 
 نيا ملاك ةللكت كيشمل قل هايل ن اك نالف
 يفاعلا * ٌهباجاف كرتلا بلط 3 ةافعاف جورفلا نم
 اان ردع ليرطلاو اولإو دئارلإو لعاف مساأ
 |: يا كو كاربت 0 قس ءرذقلا يف

 2 3ك ١ك اهلنسا يف در اهدرف ار دق راعتسا

 ليقو ردنلا يفاع وه ثلا كلاذو اط ةرجال اك نوكيل|

 .ريعتسملا هدريف اهيف امم اميش بلطي يذلا ردنلا يفاع
 جرقزر وا لضف بلاط لكو فيشلا ضيا فاملإو ظ
 ردصمو يقاعلا ثنّوم ةّيفاعلا نب هناك هفعو 1

 ليللا ةّعشان هل وطلال عضوم عضو ةنم مسأ وأ قاءأ ا

 ىنعمبي ةبقاملاو متنا ىنعمي ةيتاذ/إو للا ءوشل ىنعم |

 مصل | ضيا ةيناعلإو .بذكلا ىنعمب ةبذاكلإو بتعلا||

 .رئاط وا ةمبب وا نانا نم قزر بااط لكو ةمانلا ظ
 تايفاع ج ةنريث كول | ةيفاع ةقانو .ةند رأو ءاملا ةيفاعو|

 يبلاطو تلصصالا ىا ةيفاعلارينك دن لاكالذو: كفا ْ
- 

 اتاك

 0 ا ا سلالم اناقالل قفا

 رعاشلا لوقو . هلاون

 ىتنلا معنو انيلع رع

 || لب للقو رويطااو عاب أ كرو لفن نا انيلع ص 9

 ١ اعلا تكلا نبا نعو )راحادلو امعلا د داوعلا دا دار

 || هافعلا * كلاب ايف دحالرثاال ام دالبلا نمو 5
 يتب تلذ

 هيفاعلل ورعاي كريصم

 رع

 خد اذار نإ نإوفص َُك اق. بارااوردصم

 انك

 هانعلا بهذ امراثا,لع . !ونابف اههعابلها لحم |
 000 ايل اعذب اذا رايذلا هيلع لرتك اذهُو لاق
 || هرطكاو ةَقَدَححا ىلع ضايبلا اًضيا ةانعلإو . عجريالو

 أأربوو رماعنلا شير نم راكامو قاعردصم هاّقعلإو
 تواتملا *ر املا ه[نيلاوب|و . يفاولا ليوطلار ههااع ممل

 ْ 1 لات مركب نم دب نرخ الز وللا للم عقرب ام قلع

 اهاك ناتلع دل كان

 ثبعْسَأ ةوانعلا تاذ مهبعاكو
 0 ةواقعلاو هدو>أو قرللا لوا ةواقعلا ممقعب ل أقو

 ١ ردقلا ةوذعسومانلا و ردفلا و هردقلا راهتسم اهذرب

 || لاملا 1 9 وقعلا :*اهديز.نانلغم اهنوافعو

 نمو فورءملاو لضفلاو ةدوجإو ءيثلا رايخو ةببطاف |

 ةجازمالو ةفلك ريغ نم ذخإو ةيراشلا نع لضف ع الا

 ناسح لاق .هّئاطعا

 اوفع مهنم ىقا امذخ

 ان يذلا ؛يثلا كبه نكيالف
 دالبلا نيمو باصنلا ىلع داز ام اًءرش املا وْذَعو
 ًأ.دالبلا 52 ةعطقأ لاقي. كلب اهيف دحالر ثاال ام

 أرعاشلا لاق .رانآ اهب كعسيلو ًأطوتللدُعلا ضرالا نمو

 ارا

 « هم
2000 

 ؟بفط ةئياح ادأ

 ْ ”ةجراد لعنلا كاز يل

 7 ملل دوب م وقعلا اوظببي ل

 اكافلا لاح ؛ل اسرتي يال الا ودعوا



 نزافلإ واكلاوا حج اهجرف قيضيف 5 املا ١ 1 وأ

 دك ةيوكفملا ةفادلل ماقعلا نهاقعلا - نونع سس يي ىتلا ةفشلاو لتعا د ةالثعلا * جالبالا ا |

 اي وفم هاذ نعو ةبذ هل افعو ةنع انع لفعلا ةلفعلا * كلوفل ا دنع |

 و ةنع نصا (يوأو ( طَأتَملو طلذعلا * ةطلخ ءيشلاب ثلا طلغت
 ونال طيخساوأ |

 عماولا مضلا جردلا قمل ىلتملا - قلفع
 |لاق“ لدقلاو قطحملا ةكيسلا هآقرخملا 5 ارااو يخرتسملا

 مرر وس

 ان ةروكذملا 57 1 فعلا ةةلفعلا 2 ةدئاز 1 8

 : دهح( هلا قو امير رب انفع نخب ملا نفع

 ضرعأو اهفحتل وهو ةتبوقع كر

 روصتياالو بسد اهب قبسي ل ًاهتيف ع 0 ع

 يرما يف ثعنص ام كنع هللا انع ةظعت نأ. لوقا ام ١
 ةناك ةطقسا قحلا نع افعو .كّرعإو هللا كنحطعا يا
 ةنع كسا يع هدد داو اع

 لوانن دصنل عوضوم ونعلا ليق .وباط ظ

 ةعّرفتم يناعملا قابو سطل او وخلل لق 9 1 ءيثلا ةعباصأ#ةودن نم. كحق - انبتع قلب يثلا نيعوأ |

 انعو .اهت#و اهتسرد لزنملا خرا تفغو» .كلذ نما 6 لب« او. :ةحمر تريغت مللاو هضم نقف تاعي وهف

 .اًبيرق ةتلوانت ى جرملا لبالا تفعو. لححضإو ىجما رثالا ةئاغلاو . ةنتع ىنعبب ملا نفع * ُنْيَع وهفهاللا نم

 طبدقرملا لاقوأ !ةرثكهرقلا ةنمالفو :لثك ة لاو | ةفجو ةرثلاو !ةيدلا بتنت لولرلا قفعإوأ ازال ةليعست

 وصال 2

 قج ةئكرت اًيَع ةبعا ةتواعو ا 2011 01 اللا كوخ ا فرخبال مسا ناَفَع * َنْنَع ىنعب يتلا نفعتو .اًنْنَع

 زوجي ما ١ اوفعإو براوشلا |وذحا ةندو ٠ لوطي رو راكي اذا فرصنيو نودلا ةدايزل تع نم نالعف ناك أذا

 طغف لاظوزثاكر غبار مشافعو . اًيعابرو اينالث 4 !اعتساا ردصم ننملا * هنو: ةلالجال ضال اذه نمل اعف ناك

 :قأز ملعلا يف نالف ىلعو ٠ ةردكيأم أطير ءاكإو ٠ «ةربد | ار او ين اليوط ماقا اب قلعت ليق ايف ة 3 ابن ةاداحو

 .هكرت يثلإو..ةفورعم باط»ٌهانأ انالفو . هرج فوصلاو | * نفعلا ةنوفعلا * نذعلا ةباصا ام ننعلاو .بطرلا
 ردفلاو هب ا لوا هل فرغ قرملا نم نالفل انعو جازم نسب اود ما كلخألا دنعو لوعفم معا نأ اعمل

 ةينلإو . تابلا انئلطغ ٌيِرالاو .اهلفسا ىف ىاننلا كن | كعذعأ | حورلا حضي ال ىت> ةياضالا ةيوطرلاو حورلا |
 0 - لدتلاو: كلم اقع نالف رثاو ا ندعلا ةباصا ام نونعكإو .خنرزإ اك هل

 ةنع ع نالف لاق مطوقو. يلو سرد اودع ً :!|و. ةعيرسلا ةفانلإو ومحالا نضل جيلا
 ري ىّتع * ةذخاوملا مدعو وفعل اب ةل#اعد 0 14 * تي يا تشننع ةتيحل تشنفع

 جيرلا تّيعو .ةربد 7 ا)اذلض ةيايعارتك ةينض ا اهيضحإتلا اهنا ةيحللا شفع ةناو .ريبكلا زيشلا
 زعاشلا لاق .ةغلابملل دّدش اهتفَع ىنعب لزنملاا نيبجاحلا حن 0 نسه ضو لكرل

 2 وال ابر لا سراد بر كجاها | ءيش لكيف مالكلا لوضف رينكلا ليفنلا لجمتعلا

 ضرالا ةّبادو للا ولا ميلا طفلا -طنفع

 مولعم ناوي
 ةياتقلا 1+ وترا اعوفغا أ قوب ؛ وقلا تع

 هل[ ايلا فينختإ

 |١ شيعلا ةيهافرو ةدأملا وغلا: ةقانلا ماما  مهفع

 لوف وألا هيأ وع ايست
 مهلءّقعو . داسنلا دعب حصا يا ةنم ناكأم ىلع فعو
 ةيبيصنلا وتءاقم نم َيرنرحلا ,لوقوءاهتام:لابتما

 ينيفعت يا ا لرب 4 يم هللا <يئاقاع

 ٌةيفاع ةافعو ةافاعم هىرككلا نم هللا ءافاعو ينك# يل
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 تنك ةرايزل را قافعمكتالو ٠ |رشابي نم فينعل اذ اهطيرنت وه يذلا دومخاو ةّونلا| 0

 3 «بهللا مالكلا رافكك تجب اذا |جةيلاوذ فيعلا * ةورماو عرشلا قفو لع رومالا
 تعادلا لفرع فرصنأ 1 وا فيتا يعن او | تافينع جاتني يملا ثوم ةقيفعلا * ةافعأو نع

 ةيبتملا نيغل اب ٌيرهوجلا ءاورو.: .نطدنلإو فيصل ا | ليت بلغت اهب فض: |ط تاذ.ةقيتتلا ليقو »+ كقنإتعو

 القل ةيدنح ناك نا دعب د هب ةمهل إو مارحلا ءطولا نع ةّتيرب هر 0 ةوهشلا

 ال ناك نإ انها تاع هس عيش ليل ينبع نأ: . عوجرلارثكأالفو. باغ اَقْنَعَِنعِي لجرلاقنع
 ناك اسافننعا لجرلا سقننعا * ةسقف لوقل ةماعلاو | زجارلا لاق

 جامل ا لاق . ميئللاو قالخالا سلا سقتتعلا * اًنيتنعأ د يناج . نم اضغلا عرت
 ايت ناو ىلجلا يئن 1 اسقنفع .انلخ اناول اذا رقؤعب ضوححلا عرب فل 0
 هجولا ميظعلا لجرلا لدن : |..  قيادي دجالف [كيرب ةتيعام شطعت ضمحلا عري نم يا

 ايل تفل وا ةيقي ا اًميَع هكنعي مالكلا كت طرض راها قّتعو . ةمجمم نيغل اب قفغي ىوريو قفعلا

 * اًدج ىيح احلعو كنع كقعي لجرلا كنعو | .ظفبتسا متالايلق مانالفو .اًريكةبرض طوسل ابانالفو |
 | ةقانلاو كتخألا ثوم ةاكفعلا + كتَعلا وذ كذعلا | لبالاو . اهبارض رثكأ َننالا راإو .ةمكحي ل ليملاو |

 كتعألا * دج قمحالا كننملاو كيَعلا * ةيوعص اهيف ةسبحرمالا نعو .ةعمج يشلاو اًرينك هللا ىلا تددرتأ

 تبني ال نهو لمعلا نسحيال ندورسعالاو دج قمحالا | تلسرا أ اوفو اْنَعلبالاو4 ةةقرزو ينلا حيرلإ رثأو .ةعنمو

 زجارلا لاق .كنِع ج هاكفح ىثنالاو ثيدح ىلع |اَناَتِعو اَافعو انْنَع ةفادلإو .امهوجو ىلع تّرف ىرملا يف

 رمدْرَرم ةبدرِه ةءاهوه ردي كنعا الا تنا ام |اهضعب غلا ع + اًعيرس بهذ لجرلاو .اهبلح رثكا |
 قمحالا لكما .. |ةجلاع ةقفاغم ةقفاعو . اههوجو رع اهدر. ضغب ىلعأ

 * ةالنع تناك ااَنَع لمعت ةفانلا وا ةآرملا تافنع ١ |قفعاو .اًيئاجو امهاذ اهيف ثاع غلا بث ذلإو . ةعداخو

 لف | 0 كيدشلاب اذع عصا أ ةارملا لّدع | ىقعتو . ,ةجاح ريغ هي حلاو باهذلا رثكا لجرلا

 قوف راصفلا بايثلا سيلي نمل فاعلا * هالفع اي دلوةب | :اوعرساو اهيف اوضم مهتجاح يف !وةفعناو .هب دال نالفب

 || .ءادنل اب صاخ ةأرلل دتش ماطقك ل اَنَع * لاوطلا | فويسلاب مونلاو .اهيلع بنطع ةتسيرف دسالا قفئعإو
 | سيلا لجر نيب ام مش ةرثك لثعلا قائل لا ريثك فلام .عجار لكو لعاف مسا قفاعلا * اودلئجا

 | تعب طفمإو ّيصخملا يفآلا لّمعتسي داكيال لو روثلاو نإ بدحالا ةذخا يَرِم نبا قانع* قناع وهف ددرتلا
 ظ | نجر ةلوح امو شيكلا يتيصخ مشو ركَدلإو رثدلا | رعاشلا لوقي هيفو ةلكآو ةاوشو طخ يف ؛لهابلا وردع

 الجز ويشن رعاشلا ل اق.هلازه نم ةنمس بريل ىتبكلا | .قاتعوا ديزي لع تبكي  اًنيخ دري ةكبلا ناكولف |

 ظ ةرج ضرب ناعبش اذنلا زيزج | قارتحإو نزح امهاشل اًعيمج ابهذ ذا نآرملا اه

 يعم لاعلا مرو اصلا ثيدح اج 2 لل دل كايناكلا رانك 05: تاز انناكملا
 تانكي ,عايدلا 816 نب جرخي وشو ردصم للا كيا ةقثعلا ىتنعي وهو يللا ةقنعلا + باثذلا قيفعلا
 تبني مل لفعلا ينارعالانبا لاقو.٠ .لاجرلل مرد اك | + بارتلا اهيف موج ةبعل اضيا ةّيثعلِإو . ةبيغلا بيقزأ
 ركبلايف لختلا نوكيالو اول اق نْرتلا وهو ةأرلا لبق يف ا لول اير ماك تمزق

 ضيا ةجحالخلا يف لوقو ةدالولا 01 دعب ارم بيصي اقوا رعاشلا لاقأ اًرئاز بهذيو خوي ل ازيال ةراييزلا

١ 



 تبفنع طنع

 زنعالو ةهعن يا ع + يملا زضا ١ ليوطلا جشدعلا

 اذهو.ةاغلا ةطفانلاو ةيعارلا ّمآلا ةطفاعلا وا .لوش يا لييلق يا ُلاَشْنِع لجر * مضا ١ ليتنلا لمعلا
 ةقانالو وغنت ةاشال با ةيغارالو ةيغاث هل ام مل »ع ليننلا يفالا لجرلاو لشتعلا لوشتعلا * سأبلا|

 ةطذعلا * طو رضا طنعلا * نكلألا املا ٠ * وغرت | ربولا رثكلا يناجلا ةاسكلإو ريل ةيخيرتسلل زوج كاوأ

 طاتَعلا * نكلألا *طقيلا * اهفوناب رثنت نأضلا ريثن | لَمْدَعلا نونلا ةدايزب لمتلا + امس ميال
 ةيعارلا ةّمآلاو طاتعلا ثنووم ةطاّنعلا * ةيطفعلا . عارصلا يف ةنخنا انالفو .ةماق اًضْتَعةصفعي ةصقع

 هيثلاب ءثلا طلخ ةلطنع لجرلا لطنع ١صانعلا اهيلعّدش ةرورافلإو .اههماج ةتيراجو اهاول ةليوأ
 جلطل ارث وهو فعفعلا لكأ ةفعفع فعنع ١ بوقلا صدع + ةفطعو انث يثلإو ءاًضانع اط لعجوأ|

 فك ةّنعو ةفاتعو انانعو نعد فعي لجرلا نع ١ صنعإو :ةءراص ةصفاعم انالف واع :ضنعل اب ةغبصأ|
 ةنعكنع لاقي. عنتمإو الف والو ليجيالو ٌلحيال عا * هذخا ُةَّنح ةنم ضننعإو ٠ اهصتع ىنعمب ةرورانلا |
 يب وأ .دا عرضلا ف عمجا نع ةفييذبللاو .فينعوةفع وهف ةروراتلا فالغوةقرخ وا اًدلج ةتفنلا هيف هاعولا صاقعلا |
 ناكل اي ةماتلا تاق انينعت 4 ةنّنع * ةفاّعلا ممالإو هيف ىبف !هق هس لخدب يذلا امإو .اهسأر هب طع داجلإو |
 ةلعج انالف ىلاعت هللإو . ةنع تاذ تراص اًقانعا ةاشلا لاقي اكول 'الع + نوكي د :دع-هزوج صْعلا * مامصلا |

 5-55 هّنولا فاكتر نع اننعن ينل قلل عبعأ طرأبلا رع و1 انينادع ةدود عنص هلا
 ةبالا دعب اهبلح اقاعت ةقانلا يارلا فاعتر .ةفاقعلا ضيا لاو 4 07 .امنعدسإل رب

 سيبيلا لبالا تفنعإو . ىوانت ضيراإو ٠ ىلوالا دوم وهو. هب إوغبصو ربحا ةنم ]وذختا امّبرو فنجح|

 بارتلا قوف اهناسلب ةتذخا اناس هك نرواقاسعلا يا تدع هز ارا رشال صنعلاو ٠ ”ةيلرعوا|
 + تفَح ىل ةلآملا نع لجزلا ٌفعْسإو :هل ةياصتسم ةصخعلا * فنالا ب هآوتلالا صَنعلإو :ةَطوْنَع ظ

 ىلا عرضلا يف نيللا عامجا ةَقاتعلا + ةآودلا فاقعلا | ىا صقعلا مط هل ام ةيِصْقَعلا + صْقعلا نم ةدحإولا
 .ةرثكأ كما ام دعب عرضلا يف نإللا ةيقبو هيف ةكآقب | ةرارملا ةصوفعلا * ةنم رغصارخآ رئاط وا قشابلإو ةنول
 ىثعالا لاق | هيف ماعط لاقي .ةعاشبلا يف اءمَجا اذاف ضيلاوجأ

 ٌقاوف وأ ةفاقع الأ ' وج تن اف َراههلا ةنع ىداعتو ٠ * رم عطيف معطلا عجار "نقبل ةراره يا ةصوفع ْ

 فشلا + دعابن يأ ئذاغثو فقرطلا لعامل فضن | كافل اب ضاقشملاو : ىلا ود قدرا راك
 0 هنيح ميس يا كلذ ٍناَمع ىلع هاج * لولا وذ صعاب غوبصم صّعم بوثو» ءايفتل

 دانا ينأوزبإ نهوض ةناعوا هنأقا ةحاةغلا لوهوملا ةغيصب ضع ام بوصحمل هنا -جضفع 01

 يف نبللا ةيقب ةقعلاو٠ 5 ةّرللا ةَفَعلا * نافع | اضيا جمع |و .ديدشلا بلصلا َحضاعلا + نهم ام يأ

 ةآدرج ةكمسو زوجت زوج ١و رثكأ كتما ام دعب عرضاا وخرلا نيمسلا| نضل ١ جاتو جاّضتعلاو

 ارداف ةدلإو اووأل َ اهخوبطم مط ةريغص هاضيب | .تطرض اَناَطَتعو اطينعو اطنع طؤمت زاعلا تطقع 1
 رثكالاو.: ءيث' لك تاوهش يلا تاوهتلاأ كز و نع ارا نع كارا تشن اًطينعو اَطْنَع تراّضلإو ظ

 ةراهطأو ةيندبلا تاوهعلا كرتل ىراضالا ظلما |اهاعدو اهرجز وفغبو .هيتنشب طرض اًطنع يارلا طقعوأ
 ةكيه ةنعلا تاغيرعتلا يف لاقو .جاوزلا 0 دسم | ** ةئكللاب مك د همالك يف رالفو .اهطنع هبغي توصبأ|

 | هذه طارفاوه يذلا روهغلا نيب ةطلسوت  ةيوهشلا ةرقلا | طفاعلا ثوم ةطفاعلا +طوُرَضلإو لعاف مماطيأ )ا

 ليك



 شنع راع
 قلخلا هيلا م جراما | ٌتارِْعلا * تي 0 ثوم ةتبرقعلا * ليدنتب
 سيرغءلإو سرفعلا* ةبلغوةعرصةسرفع ةسرفع | محل روقعلا + لقفل 0 21
 ااا لاو دق ةلرالتتل), قوقل+ تناقل | 8 مادابب ككيالل, ئاودللو' لهشلا يف للا ىلع فتحي
 لبسوب اوه نرْثعلا نبإو . لبالا نممملا ظيلغلا اًضب وعسا# ن.يعلاو : مادإلالب 0
 عءاوجلا عج بحاص م يعفاشلا يف فزوزلا دا 0 ديحا| ظكاكلا 0 6 3 1 اعراخل يدمال

 يفاشلا ب 1 ةرصا خا هللا نم: رز رتغا دكا اذإو

 تركذ ةيرفعلاو ةناو >أو نرفعلاو 0 اروع نمو ادهم تراصو ل

 ا ,هيبشنلا لع قو راع اا اهنس مل يف أ | ضراي/ نم رينعلاو

 لامجإو :اهبعال اًرْثَع اهزقعب ةنجوز لجرلارت زنع ظ آر ا و لكما ةجورحد ةَرذعلا * رينعلا زبخاب

 * اهيعال رداع ةنجوز لجرلا رقاعإ + ”ةخانأ ةريعب اةمايبو را ءابظلا نم هرتخألا + ةياهاجا ءأ ءاكح نم

 ةزاتعلاوأ ١ ةيكحألا ةزاتعلا + وحلا زوجلازاَقَعلا | ضضيبالااوا ةضني ةبارقإ) ةرهس ةنارس يف يذلااوا ةرمح
 كاكاو اند نمل“ ناعنلا ةزؤج ج هآَرع يفوق ةّرفعلا مسالاو ضايبلا ديدشل اب نب

 لطابلا يف ةباجملا ريثكلإو ع عيرسلا قئاسلا رزنعلا |اهضانب واعي يل ١ ءابظلا نم وعلا ٌيرهوجلا فو. رع

 لبالإو . ةلذتبا ةبوثو .ةسيح سنع 4 ةسفعلإ ةسنع نكست اًودع ءابظلا فعضا غو قانعلا ا ةرهج

 .واجرب هع برض اًنالفو .هكل د مدالاو . اذب هع | تيبكلا لاق .ضرالا ةبالصو فافنلا[

 ةسفاع* دي دش طغض يف ضرالا ىلا ةب ذج انألفو يثلاو اندارا موق رابج اذا انكو
 اوسفاغتو .ةاسنلا انسفاعو ثيدححلا يفو . ةجاع 0-5 ارنعا نرف ىلع ٌةانليح ديكب

 .رفعنا 1 غي ةيثللا سفعنإو . عارصلا يف اوجاعت ظ ةنسالا نوكت تناكو نانسلا ىلع ةسار لوحنو ةلعقنلوقيأ|

 تاتنفلا عمل افعلا + اوعرطصإو ]وبرطضا مونلا سفتعإو | ردا ََك ءرلا ع رحال نورألا نم ىضه اهف

 نا يرينلا ي 0 ةقا : مسأو ٠ ملضف نم 6 لاني قفرلا عم يمي يذلا رفا |

 ل (فرصخيال نائمه نم يع وبإو دلب ميلا أب دِفاعَمو
 ٠١ ١| اعوّربو سانعلا لشا ةينحم فزاع لع ةاجلانال كوالا فخر هلل
 نوكسف هتف ركب سفيعلا * اًضيا هل ةقان مسأ عوربو الوش < ةيغافللا :تابالآ سم امددإا كو عيجملا نم

 :لدعبا]و نودملا لي . لصفملا سفعملا +ريصتلا ةدساكلا 5 قود ١ 1 0 مضت ال 2 ئرفاعم بوث

 اذ ضب جاع ا١لاق يظ 7 1 يلآ لضارالاف

 سلا دعا ايلا نالمرو فعلا عذج لوط نم ةناك | دلوو كفا 2001 ءاعاو ١ كارلا هيرو

 سانب وراطقا ن هات 4 | ل اقو .ريفاعي ج ليلا ءازجا ن م ظزجو 00 ولا ة هر لا

 نم ةشافعلا * ةعبج اَشْنَع ةشفعب ثلا شيع مزاح ناش لاق ةةابظلا سوم ريقاعلا مهضعب
 شهلا * نسانلا نّللاةةشانع ءالذؤه ل !ةي- مهفريخالا ئسيعلا ًالإو ريفاعيلا آلا سنا اهب سبل ٍةللبو

 را وهو. ةعتمالاو ثانثالا نم 0 ءردصتا| 0 وه وأ مالسالا لاا ولسو

 * ويف رخال يا شن شع وه نولوقب مو.ةماعلا | نم وهو اتيرفع راص لجرلا ترفعت - ترنع

 شع ألا شفع ألا ر ف 0 ؟قاحنالل ةرع از ةآنلإو . تيرفعل
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 ربع نضع

 لكلا لجرلا ُنيَرِدعلا * ركنملا ثيبحلا ْيَردملا | ةحالصإو لخغلا جقلنو م ادا البز زبخملاو مادا ثليال
 .ةاحد عم هيف غلابملار الا يف ذفانلإ او ٍيونلا طباضلا | دهحت#ورإا رش لكف لالا فو. دانزلا هنم دك رهو

 3 بيودو دسالاَنْيٌرِنع ثبلو .دلب ليقود 1 اطعم لكم .ير ولا ن اعرب 1 + يال كلذ رافعلاو خرملا

 باح وا: ءاطياملا ليضا لبنلا بازغلااهاوزم| 1 :ينعالا لاقت . ضعب ىلع ءيشلا ضعب ليضنت ف

 ةَرقْرنعلا هين دوه ارلل ضر ءايرحلاك | ..اراقع خرم نيف طلاخي كولملا دانزريخ كدانز

 *دسالا نوكسف ذ مف 0 نررذعلا * دسالاو ثيبخلا| اران تبروال عين ةاصح رتلظ يف حدنل ثبواو

 قرذع ةوبلو .ديدش]إ يا كارنح ديما بالا قاتملا | .ةراتعلا *خْرل ا نم لذسالاو راَلا نم نوكي ىلعالا دنزلوأ

 * لجرخ-ب قاحالل فالالاو نونلإو ةديدش يا اًضيا| هلا فيذختب ةيراتعلا «ر ا ثبخماو راثعلا ةدحاوأ

 ةنزق يا دابزتعاةقانؤد لوغلإو قتلا كتؤمدانارتهللأ| يا ةيرامع لجرو. ديد يا ةيراتعدسا لاقي. ديدبلا | ْ
 رعاشلا لاق . تاَيئرفَع ج | يِراَعلا + ىقعلا يحاونب دع تايرافع *ركتم ثيبخأ|
 اهات نضو عراد دلال اهنا صم يبلاقثا تاّح [رهاظوردصمرتسلا +« ديج يا يرافع ل صال افب ديلا |
 ةتبانلا تارعشلا ه[يلا فيذختب ةّينرقعلا مدا مفازفعو 7 درعلاو. هيف صي وعال يا وبف رفعال مالكو.تارثلا |

 * كتم ثيخ ما ثَع لجرو ٠ سارلا طسو يف | دسإو .ركتم ثييخ رفع جرو .اهدلوو اماعواريزانفا|
 ليق نكي | كا لل ةيهادلا ةبرغعلا اهدلو وا ”ماءواريزانخمار تورت ديد يل رفع ظ

 ثيدحلا قالون ةنارقا دقي 33 هناك رذملا نم وه رذعلاو. راو رانعا ج ديدشلا ظيلغلاو دما عاجنل او ْ

 ازرب ال يذلا ةّيرْذلا ةيرْعلا ضغبي ىلاعت هللا نا | ةنماشلإو ةعباسلا رهشلا يلايل نمو ةدساكلا قوسلا ضيا

 ةيرذع هي ةلّيلإو . غابت ةيرغللاو . يلام الو لها يف انالف تمثل نولوتي .رهشلا وا نّيحلا رفعلإو . ةعسانلاو |
 .ةيرافع ج ةغل اًيللةيف ثينأتلا افرح يافع ذر ؛ قاحالل | .ووجنو ربش دعب يا ( رفع نعي رهوجل ايفو ) رْثَع نع |

 نءو ٍهقنع شير كيدلا ة ةيرثعو ديدش ةيِرنِع دساوأ ياطيو ضرالا هجوو بارتلا رهاظو ردصم رثغلإو

 ثارعشلاو ةيصانلار عش ةبادلا نمو اففلا رعش ناسنالا | ماهسلاو عرزلا اهيقس رةيقس لاو رافعا ج بارتلا ىلع

 ونيت اتا القي ل اقيو-سارلا طسؤت قضي |[كبدلا'ىسىرتساد#«ناليطلا ا 0
 غلابملا رمالا هب ذفانلا تّيِرْفعلا * نايضغ ءاج اذا رعش ةبادلا سو .افنل| نعش ناسفالا|ننمو..هتنع شير

 ه1 رع جر للتا كلل ع د عموبف * ناسنالا سار طسو يف ةنبانلا تارعشلاو ةيصانلا|

 َج ابنا تير ترد لجرو . ديدش يا تيِرْفَع أطوت م ةاضيب ضرإو ةاضيبلاو رفعألا نوم ةارفعلا ظ
 مو تيري يع ”:نراطيش ليلخلا لاق .ُتيراَمَع | تاَريعلا * ةرشع ثلث ةليل يلايللا نوم ةارفملإو
 2: طا تيزص ءالا كماذاف تباعا يالا | ن ناس الورك اق سارلا امس
 ا لاق. نق ولا يفدنام هانلاف امتكرح اذإو | صل انلاب سيل ضاييو رنعالا نو ا * ةيرفعلا

 يرفع رثا يف كيكة 865 يتلا يفو اهريغو كيدلإو دسالا نم انثلا رعشو

 بضقنم ليللا دوس يف ماوس ايمن 51 برأ ميا خارطا دنع مخوفأي ىلا

 نيطايشلاو ناو سنالا نم تيرافعلا ييزيُملا لاقو | ةْرثعلا * ركتملا ثيبخما رولا زال وايعطبلا ةرثعو
 غل ايما رمالا يف ذفانلا وه ليقو سيئرلا غلابملا ى ىيئانلا هن توق يف هل يي دربلا ةكفعوم سانلا نم طالخالا|
 تامل تبرع ُِك ةاثإو : ةاهدو رش ثربخل نر 4 4 فا «نكسكلاو نعمل اب ضيا ةرتع لاقيو.٠ ِهَلَو |و دش يا |

 | ةرسو



 رفع

 اعجو اكرم لجنللا لا 33 وه ا ذلخخ ىّثا

 .دينم ناحل فوه بج حان . تا

 ةتيذعلا كانط ميلا باب ف كلذ عج 0

 ةغل يف قتحالاو ميغ ةغل يف رسعالا تقعالا + ةديصعلا

 ا

 ىو تقكتلا ريثكلا لجرلا ثفعألا - ثن

 كك زل 5 دما

 طيب ةيرض الع ةيفعب اصعلاب ُهجتع

 | لاو علا * جّوعت هيشم يف ربعبلا 3 5 !ءمناج

 . جافعا ج ةدعملا دعب هيلا ماعطلا لقنني ام

 |رفاحا نمو سانلا نم. 00

 | لثم وهو ةدحالا دعب 4 00 اناهك عابسلاو

 ايبا يذوت يق

 رضخالا نب ةلعمش لاق .ةتهفد قيركلا

 عدو نر اهعلنعا تآلم ولو

 رداكألا بش تلام رجاهونب
 بعج ىلا دا.د ةينعل عل | + لد ناك اهءاعفا يا

 أ * اهتم |وةرتغإو اوبرش ضايحلا 17 0 اذ ضاييحا

 ا مالكا طبضياال قدحالا 5 او .تَمل ١ ميظعلا جعل

 لسغلا دنع

 ونفع _ وفع

 قماننو وسو ةعط انادنعو ادنعدننعي لجرلا دنع

 ل هيسفت ىلع هنأ قلغا لجرل ل١ دننعا * ودع ريغ

 اكيفعلا ف كلذ نولعني ناك اًعوج تومي ىح اًدحا

 نرا ديرن تل اقف كل ام ل اقف يكبت ةيراج لجر يقاو

 مامحإو مدضم .دنعلا © هدقنعا انك دفنعإو . دفتعت

 ةهبذي ٌرئاط وأ
 ةسدوا هكلدو ةغّرم اَرْذَع ةرفغي بارنلا يف ُهرّتع

 عرسا ا منعا

 .ةرم * لوأ ده عوام سراب ةرح# «تلأأو هيذ
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 .ةمتف 0 بلح هه. ”ىاهو

 6 ةيراجإو

 | بايثلا هب بيري امو انما يل ا ككل

 راح

 ناك ارنع راعي يلا ٌرغعتو ا يطلنل نم غرف لضفلاو

 طلخ نالف رتع *رثعلا نول ةن

 .ةرتع ىنعب بارتلا 3 ةراعو 1 يأ رف هونغ |

 ةيشحولا ترّفعو .َرِ خغرأو ريع دق لاذ تالاقبوإ *

 دارا ةتَعطق معاند 3 عاضرلا 4 ةنع تعطق اهدلو

 : تحسم ماطنلا يف ةأرلإو ٠ ماطفلل

 د ول هبشأ وا رنعا |

 بارتلا نم ءيثب اهيدن

 رع نع اًنالف تيقل موق نم وه لاقيو٠ يصلل اريفنت

 نيءوبلاو مويلا لكني ةعضرت ل ووحنو ريش دعب يأ

 هاوقب ديل دارا ىنعملا انهو.“ هرإص كلاذبو انتا

 ولج عزانت دق رد

 اهناطعي ةرودل نارك عخ
 مهلا كلاذ مسإو سمشل | يف لمرلا ىلع ةفتج مللا رثعوأ

 تكش ةأر ها نأ كب يدحلا قو. هةصيب ثلا رقعو هزيفتلا |

 يف دوس تل اق انهاولا ام لاقن وكريال اطاعن اِهبلا

 108 .اييف ةكربلا ن اف اًضيب امانغا يل دبتسا ياي يرفع

 لاقيو.تاطنلا كل مرُع نم يب أم 1 هوغو مركلا

 رفاعو٠ نيدّلوملا مالك نم اهوا ةراكعلا نا كلذلا

 مِلضف نم ايش لانيف يرلا عم ىشس ةرفاعم لجرلا
 بارآلا يه ُةرفع لاقي. 1 عواطم» رهف رواعم وهف |

 دعنا ناسح لاقو. رفعتف

 نيل ادت راكي
 اخت ىتخ ديلا طق ل سان الو

 شحولا رفعنو .هبف غّرتيو بارتلا يف طقسي ىتح يا
 .رفع عوام رفعنإو . ضيبا ديرألا رفاعنو ٠ مس |

 زلابعاو هيلا رذعنإو . لقا كلتا وت لا

 || لوطلاو ةفافكل|ب وكرم َرَسَش تفصيزارملا لاق.بيكتل

 ةفانكأ يف ةاردملا كلت

 رفتعي ةتلسرا ام اذإو
 ل . نإ كلف معلا“ د 2
 هرثثعأإو «كيسوقو ردتفا نالث رثلعأو . رفعني ىوريو ا

 التمعساو :ةللوةانالقد سالو .' هووامو ضالة برض

 كلاعب نوثاعلا روفاعلا *رتعل اكراصو ر علا ءالعةوشلا
 قبولا ر يعلا «هيدش يا وروثاع يأ رش روفاع ي عفو



 مظع

 'طخلا يو اهءاسفال لاقي ةلصنملا ةريكل اف . ةلصنملا

 اذا ماظعالاو.”ماظعا نامزلاو ناكملاو مسجلاو خعسلاو
 اه لاقي ض.بب اهضعب ررتقو ضعب 93 ايمن بلا
 راظعو رغصلا فالخو ردصم 6-6 رظعلاو .ريدافم

 نلظعلا نم. ةعطنلاو نادضم. ةيظنلا * ةنّداج قيرطلا
 ةيهشملا ةّيظعلاو .روكذملا بوثلل ةماظعلا ةياطنلاب

 |ادإو .ودهزلاو ةوخنلاو رثكلا ةيظظعلاو . ةهظعل ا ريكاذلل

 | يذلا ءيقاذلا ةبوجو يف لب اذهب فصوت الف هللا ةَمَظَع

 ىتمو .ريغلا نع انغتسالاو لالقتسالا ن نع ةرابع وه
 ليعت 55 ةظعلاب 5 3 مذ و ل 1 فصو

 |اريغ يف الأ ليعبال لالججاو اهريغو مأسجالا يف

 دعانا )نمو: سم ظاخام قاشللا بظر ل
 د كاو. ةكضعلا هيف يذلا ىف رانا ىلي اموعو ةلظظلغتسم

 لان 725 هيف ىفرما ليائذلا فصلا نإ
 تاَمظَع جةَلسأ هل ل افي تنكلا لب يذلاو ةَبَظَعالأ
 | ةوخفل او رثكلا تويظعلا * معاداس موقلا تايظعوأ
 ىلا ةبنئيذعل ا+ةغل ابملا ناتدئاز هالو واولاو .ودزلاو |
 ريخصلا فالخ مِظَعلا * ضايبلا ىلا ”ماحو لا
 :ةكمظحو ءاظع جريتحلا :لياقز ان لع قلطأ اةدوأ
 د ىلا بعل دنع وه مظملا تايلكلا يف لاقو 0

 ميظعلاو ٠ تافصلا ءامسا نم ديحوتلا لها دنعو تانلا

 قوف ميظعلاو ريغ ءأ1 ضيقن ريبكلا نا اك ريتحلا ضيتنأ
 رييكلاو نيّدض اهبنوكل اًريقح نوكيال ميظعلا نال ريبكلا|

 ءاملاو برقلا ىلع لدي مظملاو رخآلل اًدض اههملك|

 ءازجالا يف رينكلا نا اك ةلصتللا ءازجالا يف لافي ناأ
 راج وعلا كل | ضبا ةلصفنملا هي لاقب مث ةلصفنملا ْ
 ىلع م ظعلا (نولطي دقو ريثك ىنعم يف كلذو. مظع 1

 زلط اولا [نول لعن و رول ل١
 ٍظعلضف وذ هللاو ”يظع |

 ىف« نع جت #«ه ةرئكلاو تاقلا ملا ن ناي ريثكلاو|
 مظعلا نيب ة ةفينح وبأ قرفو.٠ م
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 | سبأ ذا اًهظع ن وكي دق ريغصلا نا ام اريتح نوكي دفأ

 | ةلصاف نايعالا يف يظعلا لعتسا اذإو دعبلا لح لد ظ

 تاع

 + مقل جاو مظَدو ٠ مظعلا رقت مظعاو ددعلا

 َج ج ةديدشلا ةلزانلاو ةرييكأو وسلا 1 ةييظلا

 * هنازهكمو هل هل اعا نزرع ٌظعام هللا غالن هر عاظع

 يذرذجل مسا نيسدنجلا دنعو ليضنت مسا له آلا

 ينل بوذلل ةمالخعلا ةمالغإلاو عباراا نيم -الا

 ةلزادلا ةيظنملاو ةرثكك يلام ..لوعفم مس اظكلاو

 الت هنابسل يف "ضع 0 ليصنلا مولفحلاو .ةديدشلا

 ةمظحلا ءاسنلا نم ةم رظكاو عضرب

 ةاقسف ةلانغإو هءاس ( واو ) اوظَع ةوظعي ةاظع
 نالف يفلو. نال يفاواق او ةبانغإو رخل نع ةفرصو امس

 يا هاظع ام هللا هآقلو ؛ ةّْغ ينل يا هاظع امو ”اعامأ

 د ج عوف تركو. ةداسام |

 زنا ( أب ) طع ىف رح لوجلا يضع |

 ةءاظنلاو 0-3 هنا ظعو ظعويف ذ نإوظنعلا لكأ

 ج ةغزولا نك ةبيود اميف نيملا رسكتو

 عبلا ديعلؤق]ةهنكو ءالظعو تاباظع .و الا ظحو

 0 لاق ايلظنلا سيئائملا 0 فوع نإ

 صربأ ماس هيشت اًريثك دؤرتنو ودعت 3 هاسلم ةبود يف

 ةريثد ؟ عاونا فو ل.رلا ةمحشو ضرالا ةبحت ى , و
 عير ايَكَم يمت اهنا اهعبط نمو داوسل اب ةطانم انك

 ةنطب
 خو

 م 100

 فقل م

 - طبيظع
 ىثنالا عوبربلا ةطّويظِلا

 . اع ل اقف نيئضلا رجز ةاعاعم يعارلا ىتاع - يهع

 بتك يفو لاقو عي عوف سومانلا بحاص اهركذو
 شنخالا لاق .ةورسفي لو عي ترعاع فيرصنلا

 كيعافو كيحاح ويب لت ليظنال
 الب ابق دا كو كابل

 ”ءوثدك وأ ترعة هتفلكت ة.الك تنعو . ضاضفرا
 ىلع ةفافع لاقيو . عمو ةنز نافصلا ٌناَتفعلا * ةنكل
 نابع ٌنائِنَع لجر دس نبأ لاق اش ةيسنلا

 صالد دح ىلع ؟

 * ىنعمو هن ةنز طئوبذعلا طئرظعلا

 2م -

 اتفع ةتنعي ثلا تنع

 نافع ريخالا غنج دل يوق د فاد

 لش



 فيكوا كفن يفِتنا يِدَسْدَت نإو حالصل اب رم كنس

 ذوسالاو با لاق ا؟نيجّوعتن تناو ةماقتسالاب ينيرمأت

 ملذهلا
 ةلثم يلاتو قلخ نع هنثال

 ”يظع َتاعف اذا كيلع اع
 ٠ للعفت باب نم ظعظعت نم ارما نوكي لؤالا ىلعو
 ٌللعف باب نم ظعظع نم اًعراضم نوكي يناثلا لغو

 ًالظع لظعت تلظعو لظعت بالكلا تلّظع
 اوعتجا نالف ىلع مونلا لظع * اضعب اهضعب بكر
 ةلظاعم بشني ام اهريغو دارحإو بلكلا لظاعو .هيلع
 َلَظاعَو :ةمزالو :دافسلا دنع ددعتو بكارت آلالقعو

 ٍنرالف ىلع موفلا لّظعتو . نيض ةيفافلا يف رعاشلا
 أ م اهريغو دار#كإو بالكلا تلظاعتو ٠ هيلع اوعمتجا

 دارج * ةتمزالو دافسلا يف تبكآرت تلظاعإو بغني
 نم دافسلا يف ةمزالملا لاظعلا *عيربت ال ةلظاعتم ل ظاع
 + ةيفاقلا يف نويضتا او تلقي اع وريغو دارجلإو بالكلا

 بكر نئانلا نال كل ذب:يس برغل موب ىلاظعلا موي
 ةثالدلاو ه0: راننالآ هزه ايكو كنا ااه اًينحن موضعب
 رعاشلا لاق .ةدحاولا ةبادلا

 ةمالم لاظعلا موي يف كي ناف
 مول نرخ ناك رطييغلا م موف

 لظعملا+ لظاع يا لظَع دارج * نونوبأملا لّظعلا
 رجنلا ريثكلا عضوملا ُلِئظْملاو

 مالطعلا * انج دوساو لظا ليللا لظعت - .مظع
 ىاَذب خيصإث بن :واروت ةراصع ملظعلا #4 لا رمل

 ضبا ملظعلاو هلام اليل وا دوسا غبص
 ةيلظلا ةلظعلا * هيبشتلا | ىلع وهو ميما لب للا

 اًنالفو٠ ملا ةيعطا اًمَظَع ةيلياب لفاكلا مظع

 ل و اح تعي ! يخلا ظعو ةماظع برض يلع

 1 ”ماظغو كاظعو يطع ف رغص فالخربكا

 بجعنلا يف ملوقو 00 0

 كرك انإو :لوقنم فتخموه انا رظع ىنعم كنطب

 ا

 | نطملا طخ بح
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 اوكا ندح ام لكو امذوا احدم نوكي ايف كلذ
 ىلا كطسو ةكرح لقنو ةفيفنت حسو معأ بهذم

 ةجولأ ع 00 00 انو .د2وأ

 ْ رج كمر 0 هيا دق 1

 ْ مظعار . ظع طع اطق ةاشلاو“ اجو 0
 || هذعو ار ,انالفو ٠ ةيظع و ىغلا نالفو. مظع ىنعمبرمالا

 لج لإ عظعتو : مب 9 00 :اًيظع

 نرد ىرإو ركت لجرلا ظاعتو . ملظعلا مسالإو نيك

 رما وه لاقيو٠ هيلع مظع رمالا 0 ربكلا 4 ه4يسفن

 مظعتسأو ع ْ 5 ا الاب ؛ال يا وث ةظاعتيال
 ذخا ّينلاو و هذعو ا 0 ”نالف

 | عضوم راطتك_ماظعو . مظعلا ماظعلا + ةظعم
 ٠ | اراك بوتو معلا تك ةماظعلا * كاك

 ئياظعلا * ماظعلا ثوم ةنالدعلا .امهزيع ةآرملا هب

 رك ايماَظِع نكتالو اًيماصت نكو ماظعلا ىلا ةبسن
 ماظعلا د هوم ةماظعلا د مظعلا م فحل #3 م ص عف| ةث

 مطَعلا +روكذملا بوثلل ةماظعلاو وهزلإو ةوختل اوريكلاو

 | مظعأ جوملا هلع يذلا تاو 1 كضمو د

 | هابطالا فّرعو عيجلا ثينأنل ةاطاو ةماظعو ماظعو

 وول دح ىلا ةتبالص غلبي ل -3 تضع ةنأب لضعلا

 | نم امدح لب ماظل نم نانسالا دعي ال نمو ٌةئينثن

 قاس ريغ ديق ديزي ةبلصلا باصعالا

 ىوس نوءبرإو ةيناثو ناتبام ٌقاسنالا ندبلا يف
 :ةيظعم ءيثلا ظعو,. ياللا مظعلاو تايناعتسلا
 نائنلا ظَعو اداالو رعاسنا الب ةبشخ لحرلارظَعو أ
 كل رحاضو مظَعوا ,حاضو ٍظعو . ضيرعلا 1

 ظل ءيثلا ٍفعو .ربكلا ىعمب 2 ظعلإو . ب

 نم ارادق ىلع قل ا فتكييجملا دنع ضعلاو 0003 1 ٠

 || ةيبكلا نم مسق ىلع نيسدنهلا دنعو . ةدئازتملا رادقالا

 | اهجارخال
 || ماظعلا عومجم ليق .اًماّسح ظعلا نوكيف إوفلئخا معاف



 ةقكااو رل مالوا ٠ اولاق كلاما اطعام

 05 لخديال بععنلا 2 درافي ال

 نافيالو برعلا نم عمسام كلذ نم زوج امإو لعفا|

 نضاصو ةيقر مالو لجلال أل [يطبت طا هيلع ظ

 ايظاغت ةاطاعتو٠ لع لجرلاو .ةلعفو هيلع مدقو هيفأ

 امو. .قال ام لوانتي يا طاعتي نالف ل اثيو :ةلوانت

 اعتو .اهذخا ف .توعزانتب يل شاقلا نوطاعتي

 نيديا عفر عم 0 عباصا فارطا 9 ماق تالف

 داش انهوازلا

 .الا 9 0 هبدب عفر من .عباصالا فار اما
 جيلا يف طعتلاو ةعفرلا يف يطاعتلا وا. ءاطعت ىعبأ

 .اودارا ام مطوانو مط لع يا ةلها ءيصلا طاغتو
 ءاظعتسا لجرلا طعتسإو ٠ مّدقت ةتوطعف انيظاعتوأ|
 طاع لتَكا ةنبو لعاف مسا يطاعلا * ةكاطعلا لاسأ|
 * لّوانتي الو ديف عيطماال ام لوانتي يا. رطاونا ريغب ||

 املصإو 3م ا يسلا| كلوت هآطعلاو طعما ||

 دعب ايكو ع انا واولا تبلق داَلَو كام

 تتبوأ .فلالا دعب اهعوقول ةزه يناثلا يفو ةمتف

 لمع ج ل طع هريغضتو ناواطعو ٍنااطع ءاظعلا

 ال1 قؤرلا تراققاللظظعلا لق تايطعأ عبجلا عجو

 تن جرخي ام قزرلا ن نا ليفف اهنا اودّرَف ةاهغنلا نأ

 لك يف هل جرخي ام هاظعلإو رهش لك دان يدنجلل لاما
 ىا ةنس لك جرخي ام ةاّطعلا ليقو :نيترم وأ رم ةنس

 نييلناقلل ضرفُي ام هاطعلا ليقو ٠ ووو اموي قزرلاو رهش
 + ةلتاقم اونوكي ل نو نيلسملا 3 ءارففل لعب ايوا

 يذلا ةابظلا نم ئَطَعلإو وطغلاو وطعلاو وطعلا
 ةواطعلإو ةءاطعلا * ةنم لوانتيل رجلا ىلا لواطتي
 هكا + ةلهسأ ةيناوم تنوعا رق 2 كلتا
 |١١ ريزجلا ءآَطْعِلا * اياطعو تاّيطع ج ّلصعي ام
 اذإو . طابو طاع ج ثنّولاو ركذلل ءاطعلا
 4 طعم تنا له تلق اًميش كييطعي نادير ولعب

 نإ متا له ةعارجلل لوغن كلذكو هد رةحوتفم آب

 "لس

 هاي واولا تيلقو ةفاضالل تطنس نونلا نال. ةيطعما

 0 ابابق امانا رككملا لي قرف تابعو

 كلاذ ىلع سقف: .ا أ ةيايطعم اتا له نينثاللو

 ا دّواععلا - دوطع

 :تنالظع بظعي رئاطلا بآظع

 هلام ىلعو .هيلغ ربصو ةمرل اًبوُظعو اًظَع نالف ىلعو
 .ليلا ىلع تظلغ هديو . سبي هدلجب ظعو .ويلع مافا |

 ةمزل تالف ىلعو .َنم ابَظَع بظعي لجرلا 6
 بضظاعلا * اهنع ةفّوس هنيغب نع ةبظع * وبلد ربصو

 0 بظعلا ** سبيلا عضاوم لزانلإو لعاف مسا| ر
 لكلا ةسيظع جرو : ىلقلا نماراظملا ةيظيلا |

 ةكس
2 

 .رةعرسل 0

 * مالم ةاقسلاو .ةهرك ارظع ةرظعي يثلارظع
 ةالتمالا ةراظعلا * هفوج يف لقثو ةظك ثارشلا 0
 ةرظعلا *دارإلا ر روك ييراظعلا *«روظعلا نم مسا فو

 قرع ةقانل اب نوكي دقو لبق .دض لئاحإو جتاللا ةقانلا |
 تار يا ند ها ملأ نولعلا د جلتف حامقيف ر فعلا

 0 دقو ءارلا دب د ثَت ةيظعلا * ”رظع ج نأك

 قلخما سلو زكلإو ظيلغلا ٌيوفلاو روصقلا

 ةريغصلا ىعفالا ب ٍرظعلا
 يدسالا رح مراظعلا

 - 00 ةتضع . اخ ةظحت ل ةيظع

 8 : 0 ١ 3 0 2 +اهب
 اذ ةلعج اًظاظعا هللا ظعإو .اذيدش او واكو برا يف
 برخلا يف ةّدشلإو ةرالا ةظعلا * ظاظع

 ع شغنرا اًظاَمْظِحو ةظعظع مهسبا ظعظع

 يف صاكت 000 -- هب ير اذا ى

 5 قمع ق تشمو هند 7 0

 ال د -- ينيظعنال لكلا

 وااو ويضم

 يصواو ين 0
 | نكي ال يا يظِعطمن

١41 



 دغتمل ةيغو ويف دلجلا ىف لاف يلم و ثررف وا ود تين |

 ان لها 3 0 7 |

 زجارلا لوق امإو.ةقنع لاط ام لك وا

 ًالطيعو امر ست يف ابد تاعشعش يرابي تاب

 الهو حيهب اهانودح دقو
 لطاعلا عنج لاطخَألا * ,ةدحإو مققانل نااعسا اهف
 اهيلع دئالق ال ينلا لبالاو للا نمو ّرم اك لّطعلإو

 وأ مم حالسال ل اجرلإو الع ةمسال ينا اواط ناسرا الو
 ايهذموأ .لطع ردصم ليطعنلاو 0 لكلا ةد>او

 ىلاعت يرابلا ثافص ةباعصا ركني يذلاوه ليطعتا|
 .ليطعتلا ب 2 جشم باكا ةلظمملاو تار 1
 لاطتملاو 0 هد 0 ٠ اهيلح عفاو .آ اراأ لطاعمو

 ,ندرام لاهل لطْلإو لاكن نات ءالشلا لم
 نوي ةغراف ىافطسسو ا الن: يارال هلطعم لبإو ْ

 اهلهاأ|

0 2 
 فوصلا لعل | # كله لجرلا مل طنئعأ

 ”مصاعو ”ميط
 جلا ةأرللا سويطتلا - نس طع ةنسحلا وا ةل

 ةمانلاو سويطعلا سويطيملا «زقاعلا ةياتلا ةليوظلا||
 ُسِماَطَع ج ةمرها ةفانلإو اسنلاو لبالا نو. قلما

 را لونا ُنسماطَعو |

 200-5 براي

 ٍسراضع رش 3 يذ نع كوخ

 وهو تاع ذ ل ةنطعيو ةيطمل دلتا : نطع

 تعب معو. ٌثاطعو نواعم وهف غاب دلا يف داق مارتن |

 00 00 تكرب د 5 3 ا

 وا ةيث لا اهلع ضرع مالو كر يعاب !

 يف عضو | ع نعي دلتا نطعو. | تكرت م تدور ْ

 ةنفدف ال وبلد حقن وأ تتناو 0 كرو غابدلا

 نطيل اط ذذنا لبالل ن طع ل ةرعش ىجراساف |

 نطعإو .ةنظع ىنعمب داجلاو .تكرب من تيوَر لبالاد |

 ث

 ١ دنع اهسبح للبالا ٌنالفو . ملبا تنع مونلا
 ديبل لاق .ةنطعلا مسالإو دورولا دعب تكربف

 || لكلاوجرب نم نطعب ام امهطعي ملف هلا اتفاع
 ٍ جلعان منا نطاعلا * َنِطَع ىنعبب دلجلا نطعنإو

 ' روُطَعو نآَطُع موقو ٠ ةنطعو نوطعو ةناطع

 نطاعلا ثن 2 ةنطاعلا *«نطاعملا يف اولزن اذا ةناطعو

 ريب ىرم ةنط 0 .ةروطعو نطاوعو تانطاع ج

 || التل باهالا ة لتي حوا ثرف ٌناَطِعلا * نمل
 الط نقل د عامل وذ ادولجلا لم 0 * ناني

 ضبرمو ضوحلا لوح ابكربمو لبالا نطوو نطع
 تفوتسأ اذاف 1 دعب لَ ترتشت 1 داما 5 5

 الا لللا عسلا لاق :ءايظالاو «فازللا كاك
 | يف اهكرايم اماق املا لوح الا لبالا ثراطعا نوكتال

 كو. يربرحلا لقول كوالا يهن يلا دنعوا ةيربلا

 || نينحلإو نطولا راكذت نمديع ين داعف ةيقشم دلا وتماقم
 :تاظعأ ج نّطّولا. نع نّطعل اب ىبك . نطعلا ىلا

 أ |عساو لاملا ريثك يا ٠ دللاو نطَلا بْحَر ٌلجرو

 وبرضو .نآحتلا ىيَض هدضو . عارذلا بحر لدرلا
 .|نيطاعلا عج ةنطعلا *«ءاملا ىلع اوماقا مث |وُوَر يا نتعب |
 ظ ||1لا دع لبالا سبل تاطغإلا نم مسإو رم 5
 . نوطعملا دواجلا نم نيطعلا * دورولا دعب [كوزَتَو

 نطنملاو نطْملا * نتن يا ةئيطعو نيطَع لجرو
 يف نطامعملاب دارمإو ٠ نطاعم جدك لوح منغلا ضبرم

 ْ كرابملا هآبتنلا مالك | ةف

 || .هلوانت ( يواع) طع وادعي هبلآو ّينلا اطع

 ||| يف انبل اغت يا ةئوطعف انيطاعتو .ةعفر هيديو ةسار هلو
 | | يا ينيطعي ؤهو . هلي ةيطعت ُءاَطع * ةتباغف ةاطاعملا
 | |.فايا ةوان ءاطعو ةاطاعم ميش هاطاع. ينم دخيو ينفصني
 || لع ةلهاذيصلا ىطاعولا ينم دخجو ينفصنب ؛ يا ينيطاعب وهو

 | ىدع|و.هايا هلو انداطعا ايش ةاطعإو:او دارا امه وانو مل
 | لعتسا دقو ءاطضملا ممالاو بعضخادب : و داقناريعيلا | ٠

 ' روق. اعانرلا ةثاملا كئاطعدعبو هلوق يف ءاطعالا نب



 .وربعو ديز ماق لثم .ةرشعلا فورا دحا هعوبتم

 00 2 وب ةلصريغ 3 5 نايا كظع ينانلإو

 0 لحم ةلولح زاج نا وهو. ديز كبحاص

 .ثرحما د ديز ايون الفالإو ةسالدب نوكي تراك

 لجرلا اًتطعو .ةباج هيث لكن مو طبالا فطعلاو
 نع ةغتو .فاطعا ج هبكرو ىلا هسار ندل نم ابناج

 ىهو.اهتيس سوفلا فطعو .هنعراقيا قيرطلا فطعأ ||
 ير يا نط هيفاث هاجو .بمجمم يا ِهبَظع يفر ظني
 ةنطع يثع ولو لس اكتم ! ةننع اًيوال وا لابلا
 ىثت يا ِهيَفَطَع ب سرفلا جوعتو :انجو ضرعا يا
 حِذلا ن !ناباكللننطخ ام تلبلا لصا ىلبق . ًةرسيو هن
 نا ان لكل لالا نافل داو جيذ ام 0

 ةزاغالا لوطو نيدممافطتملاو ا ل
 ّلاجرلا ةآسنلا اهب دخون ذيخانلل ةزرخو ةّرايا ةنطعلا

 ضيا ةفطعلإو . امييف ةتطولاكاهب ةلبحما ىّلعتن ةرجشوأ||
 ةَمطَل او.ةبصعلا ةرجشو ةنمةقلعتلا مركلا فارطإو عونلا| |
 نانا واب قو الر وشل الع ىؤولخي تبنو فطاع عمج 1

 حرطيو قربو ى وابو هقورع ضعب ذخأوب ب رقبلا هاعرت

 ةقانلا امرا 4 وعز اهف اهجوز ٌبمتث كرافلا ىلع

 ةنطعنم ةيذخ اهيف ةليصمو ةمأرتف وبلا ىلع فطعت

 حدنلا وا | اّرع داق 0 ىلع فطعي يذلا حدفلاو

 ا هيف مرغال يذلا

 قوفش كيسا فوُلطع لجرو. مّرم دعب 0 و و
 عاوطملا ةنيللا ءاسنلا ن نم فيطعلا نس ىلا نسحا||

 كيكو هزل فاطعملاو ٠ 5 دعلا فطنملا * اط ريك ال ْ

 عبتأ ا« ةأحنل | دنعو . لومعف ملا وتل .فطاعم ج ١

 هريخ مايك فطعام هيلع فوطعملاو .فطعل اب ةلبق امأ |

 كطظماةجراد و وطلال . نافوطعملا اهوأ|

 فططعتمو .فادهالل دعت انيدش اَنْطَع اهيلع اهتيسأأ
 | يا هانغو «جرعنم لوعفملا مسا ةغيص ىلع بسداولا ||

 ىلع يداولا فاطعتم و وعم مسا وهف فطعتي ثيح ٍ

 نبع مساووف ةسفن ةيثلا افلا ا .

 010 درب يذلاو

 لطي لطب الع ةلاظَع لع ٌريجالا لطع

 -أن فع ااطع ءلّطعي لجرلا لاطعو ٠ معو اًنزو ةلاطب

 لا اذكو» الع بدالإو لاملا ن نءو٠ .ةندب

 ىهف :ماذوالا نمو ادلاو ناسرالا نم للخإو رتولا
 نكي مل الو ادعو الع 1 را كلاطغو , لطعو لع

 هكر يلا لطعا لل لا يف .لح اهيلع
 ينو. اهيلَح عزت :ةارملو . ءالخإو ةغّر اًنالفو .اًءايض
 اهولطع ت تلاقف تيفو ةرما في ةخئاع نع ثيدحلا

 ءاهاءري رحار نم تلخ لبالا تلطعو اهيلح إو عزنا يا

 0 الب اهالخ جا كك لّطع لاانيف ىّذت و

 ليعالب

 نرد سوتلا

 يشب ةيلفالفو تاطع ىنعمب 5 ارا ت كلك

 # تلطع عب ةأرملا تلطعتسإو . ةلْطعلا مسالاو
 لطاوع ج اهيلع حال يتلا هآسنلا نم لطاعلا
 نم عيدبلا 5 دنع لطاعلاو .لاطعإو لطَعو
 يف ةطقنال ظافلاب َقِْي ناوهو ةيظنللا تانسحلا
 ىحن يلاحلا مهدنع ةسكعو . هللا الا هلا ال وم اهفورح
 3 ٍلاخ يا لطاع لجرو ٠ ةضبق تضبقف
 تالطاع 2 لاطاعلا ثوم ةلطاعلا * بدالأو

 نم يلاخلا لاجرلا نم لّطلاو لطعلا * لطاوعو
 سجس للظ ءازمجكوا للكل ب دالإوز لال
 ايلا طوال لا مرد اا ل ةيل ا طفلان
 يتلا لطملإو ملا نيا رل اك كل لسكن

 هيثلا نر. ٌولخلا يف لمعتسي دقو يلحلا ن. ٌولخمإو
 ٌيءارغطل ادلا ليعمسا وبا لاق .اًتلطم اًلطم

 لطم نع يناناص ي ًارلا ال اضا
 ٍلَطَعلا ىدل ينتناز لضفلا ةيلحو

 لثم صخغل إو ةلخل | يرامش نم خارمتل | ضيا لآمعلاو |

 ج ةتاوقو ةطاطش يا ةَلَطَع ندحا ا ناو .لاطلا
 لبالا نم ةلطتملإو .لمعالب هاقبلا ةلطملا ل اطخأ
 ينأ اول دلإو ءايشلا نم رازغمل وصلا ةفانلا او مسجلا ةنسحلا
 «لخخلا لاح عل نم خارمش : ليطعلا * اهمَوَو عطقنا

 مج نسح يف قئعلا ةليوطلا ةفانلإو ليطعلا لطْيعلا |

 فعالا



 فطع ملتح

 ًأاويلعو . لام اًقوُطعو اًنْطَع فطعي هيلا فطع 1.شطعلا وذ ٌمضف جنب شّطعلإو ردكف جنب شطعلاو
 . اهنبل ردو هيلع تنح اهدلو ىلع ةقانلإو .ةمحرو قفشا «1/ ليل لاف ىلا لوح نا
 عجر ةنعو :دكو لمح نالف ىلعو .اهانث ةداسولاو | َتْظَع جّرم كلاخل وهو شّطعلا وذ ٌناشّطعلا
 || نافعو .اهنعةفرصو هل اما ونجاح نع اَنالفو . فرصنإو | رئاطع ج ةناشطعو ىَّتطَع ىثنالإو. شاطِعو ىَتاَطَعو

 || اهايا | عبتا ىرخا ىلع ةلكت طعو . هٌدرَو ةقرص هسرفا ناشطع لصا يردلا نبا ديحم لاق . تاناشطعو
 اكو دع كامن لكرلا كفظعاو .كفطملاب | نياك ]ران قم ادب يرونلاو رك 4 ةافطع
 اهريغو ةداسولا فطع * رافشا لوط كلا فطع اد - .ىراعص لثم ىئاطع ىلع عجت ةنا كل اذ ىلع 0

 قفشاويلع فطعتو.هل اًقاَطع ةلعج ةيوث انالفو. امانا نب بلظللا دبع نبا فيسو قاتفملا اًضيا ٌناَمْطَعلإَو
 1 سحقا تاطتلابو ا" هربو ةلصوو ةلاقرَو | ةيلكلا 2 حيتبالاهل ! عابنا ناشطن ناشطعو . مثاه

 هتيشم يف نالفو ٠ ضعب ىلع موضه َفّطع موقلا | ش اطعم لجر * شّطعلاو شطعلا ثوم ةشطعلإو
 ا دانا لوقو رضوا ىداعتو ةشار كك أ حلاو :كيدك المع ةا ءاو شاطع لباوذ يا
 .رخآلاب اهدحا فطعيال ا فطاعتنال فطعلا | يتا ١ يضارالا رتطاتكاو شطاعم ج ءرظلا تافيم
 ؛ىدترا فاطعلاب تقظنعإو ..ىتنا هيلا 'تطعتإو سوبحل سطح ةَمَطعَم ةدحإو 1 اهيف امال

 هل ةنطخسللا لاقي هيل كفظعي نا ةل اس ةنطغتنإو | قلن اًضرع وا :لوط هع اطَح ةطعي تنوقلا طع
 ةزجو وبا لاق. لعاف مما فطاعلا * فّطعف | ىأر ملف فسوي ةروس يف ّئِرُق ةنمو لبق . ةنونيي ريغ
 فطلب نم ام نت نونطاعلا 1[. ةعرص ضرالا ىلا انالف طعو .ربد نم طع ةصيق
 ميلا نيا نامز هي ةالسلا# لوقا ىف تملا وأ :الخفو الوف ةيلغباديزاو
 دنعو فل ج رازالاو قايسلا ليخ نم سداسلإو | لختتملا لاق .ةطع ىنعب اطيطعت بونلا طّطع *لعنلا
 ةيبظو ٠ وأو اك اذا قمتادب تامتي ام ةاحنل ١ لذه

 كوم ةفطاعلا * تضبر ١ ذا اهديج فطعت ففطاع لوصف يذ جاهلا يف برضب

 ينيشن دام 3 أتي ةقفشلاو فطاوعو تارك ج فطاعلا ا رطاهرلا طيطعت لذعن نعطو أ

 هيف ةلمصم الالات 5 الو 0-0 ند هنا كيعا كَ واطم اًطاطعنا ولو اًماطعت بونلا 0

 فيسلإو عا ها درلا فاطعلا# فيطاوع وع ج ةتطعتمةبشخا دسألا ال نإ ردك بغ نم ىشت دوعلا طعنإو

 «كفطع ج فططعلا ىلع اهب حتونلا دنع اطامتشال رازالاو لتحل دشدبو . مسجلا عاجنلاو

 فل هب 6 ١ ّمعالو هيف 2 حدنلا كالا منع نايتفلا لقي كلذو

 5 غلو ردصم فطعلا * درفنيو حادفلا ذخآم ىلعا طاطلا ثيللا حلاو
 يل ٌتطَع قيرطظلا يفو . ةئعرافل.قيرطلا فطع| طعألا * اًضرعوا لوط ةعطنملا فحالملا ططخلا
 ىنعملا ىلع قلطي ةاحنلا دنع فطتلاو . لممو ”جاجوعا : بولغملا طوطكإو ٠ ليوطلا

 يف كرلع فوطعملا ىلا تقوطعملا ليك ناوهو ّيردصملا طعطعلا * طع طع اولاق رونلا طعطع
 لوالا ةةوييشعم نيب كرتذم وهو محلا وا بارعالا | عباتن ةطعطعلا * نو ١ يدل وا معلا نم دوتعلا

 دب 2 وهو 5 فطع سيو فرح لاب فطلا اك وأ اهريغو برحلا مد مم تاوصالا

 اًموق ولع اذا طع طع اولاق اذا نجلا توص

 نير



 عجا يا اد ومع امل

 * ةرطع يف تيياعأ اراد رادعت ةأرما ترطع

 يِرَذ ينرعاشو ير ع ينطب لل بووتملف ةرَطَع

 | تنبلاو. تييظتاةأزملا:ترطتتو ١ نش ينكح
 ىلص ناكو ثيدحلا يفو٠ جدت لو اهبوبا دنع تماقا

 يا. .لاجرلاب ئيمشتو ةاسنلا رطعت هركي نو هيل هللا
 * آر ماللا لاببا ىلع كلذو ّيلحلا ن١ . يولطعت

 * راظعلا ةف رح ةراطعلا * 55 ريل ٌبحمرطاعلا

 رطعال ملاغما 0 روع ج تابنو بيطلا رطعلا

 بيطلا -- سر ع يف ركأذو راو دل دعب
 او| ةقانو .رطعلا ثنوم ةريطعلا * اياد بيطنملاو ةحئارلا |

 رطعلا عئاب راطعلا *ةنركوإ قوسلاقالنفات ةرطع |

 ةراطع ةقانو. راطتلا دسم دراطملا يلم 0
 ركذال رظعتلا ريثكلا راطنلا » قوسلا هس ةقفانيا

 ناطغمةقانؤا.تاظعمةارمإوا التسلل 1 لل ١
 ةقانو .ةبيطتملا ةرطعتملا ةراطغملاو . ةنسح ةئيدش يا

 ةقانو ..ةبيطنملا .ةراحتملاوةرطتملاو شرك ا
 ىلع ناك ةيرك يا ةرطعم ةقانو: ةنسح ةذيدش رطعم
 رعاتشلا لاق امس قماعمص انزال

 اهماك تار طعم اًررحو اناجم

 ٍدساجلاكاهناول| ,ةرغم ىصح
 لجو. ناشي اضيإ تراتكلاونراتشلا ردك الا

 ةئيل هاريس .ويطمل|ةقانوراتيظعم ايلا

 نعبتي نتالإو راخلا بنصإ جاّجعلا لوف امإو٠ فزرعلا /

 لجل عار الا طير ةناف ريطنملا | قديك ابأج /
 در ري معلاب دراطع»* دورا ةلعج ا

 داتعلاو ةدعلاك وا ةدعل اك

 يف هانا رعش يف عثو سورطعلا - سرافع

 الاقرتسني مو. ُسوُرطع ضبا َرهيظ فلاخت اذا اطوف

 اهرعش ناوبد يف ةدجغ لو 000 دايعنبا |

 اًناَطعَو كه يام ل 3 ليلى
 قم ير را 4١ لوقو .راناو ى اننا 0 ةغتا

 اووااحلا ةيضردلا هانم

 ةراعتسا هذهو تلو حابصلا لوا ادبينعي جالنلا ياد

 يا يحل ١ 4 تيسظع انيو.تامثرالفرطعو.ةحشرم

 لماف مسا سطاعلا #2 سطع ةلعج ةسطع.# كام

 هيوم انل) هون الا نم كلمات نم كليقتسا |.وريصل حصل أو

 فذ ةماعلإو دقْدك سطع امو نهب زمكشتي 1

 نما ىلإ جلخادلا ءامغلا يف يعن وو سانا 2# تفالالا

 ثيرلا لاق . يضلإو سطل ةئيهب فنالا
 ك1

 ئاطعلا ةداقح

 عم تفنالا :رم مزعب غب عف دنيدلا انور زالل ةيلطملا

 فتحدو جابصلا 1-51 سطع

 انيشن رجلا

 + ايدو اَتْلَح ةيبشي يأ. نالف ةسطءوهو. .عيسب توص

 :تفنألا سِطْملإو سمكا + توملا سوطعلا مجللا
 رطاعلل غزاوي جيلا هيماعتا ب جرير الوق نمو

 غارلا سّطخأاو ٠ رموصتلا تربق دارا ..فونالا يا
 فنالا

 ٠ يور فالخ اًشاطع شطعي لجرلا شطع

 يف ةببل اغ يا ةيفطعف ةجقطاع * قاتشا هيلا شطعو

 لبالا يكارلا شّطعو .ثشوطعم وهف ةتبلغف شطحعلا
 ا تشطع لجرلا شطعإو .اهئامظا هي غلاب

 تع اهسبحو اامظا يف داز لبالاف ”رامظا اًنالفو لجرو. عتيو فّرصي . ةسداسلا ءامنلا يف ستحل نمأ |
 قطاملا#* شطعلا كدت كجرلا يل دورولا يلا ا 2 ةرارز نب بيفاك نيو ميت ينب نم ١

 اًمطعلاو لابقتسالا قف معلب امنا وهو لعاف مسأ اهرتشا م هكص يبلل لاقف قوسلا يس عابت ريع اهار |

 ا * ادغ شطاعو نآلا ناشطع ل اقب ل اا يف | * هيناعم هي دّوّطعلا دّرطلا * ةعيجلا موي اسهسيلت
 شّطَعلا *ىوري الف 211 برشي ناسنالا بيصب ةاد| انل ةدرطع لاقي. داّدعلاو ةّدْعلا وا ةدعلا دّورْطعلا
 . برشلا مدل لكما يف ثدي لا وهوا يرلا فالخ كدنع انل هدد يا ادورطع انأ ةلعجاو رمالا ةغيصل



 للملا داما هلاصت لاهو... اردتم ةلكواب ؛ذكو ار
 مورعتلا شيّرف ةغل غي نيضعلاو هضعلا نال ةهضع

 : رحال ل اق. ضاع رحاسلل نولوقي

 ةضعللاو هضاغلا تحف كا ؛اففانلا نم يقرب :ذوعا

 |١ ةدحاو يأ ) ةدحاول | يف إوفلدخإو رينملا حامصملا يف ل اقو
 ةيلصا شو ةاطاب ليقف نيعلا رسكب ضع فو ( هاضعلا

 يفو ةفوذمم ةدحاولا غي ماللا لوقي نم مهمو ضيا
 (هابلاب يا )ضع لاقيف امع اًضوع ك ثيزاعلل ايل ةلاوؤلاب

 نمل مم ةوضع ل !دالاو لاق٠ ةفشو زرع لاقي 3

 كثينانلا ءاَه عم تنبث !رو.داه ل ماللا 1
 .هضعلا ثنّوم ةيضعلا*«ىهتنا .ةبتع نازو ةيضع ل اةيف

 يل. ةرْضع ضرإو . هاضعلا ئزت ياةَبْضَع ةقان لاقي
 ياو تملا ةيصخلا + ةعاجلا ةهامسل إو «ءاضتملا ةريثك
 كلفالا قو ةقيهبلا ةبيصملا * هاضعلا نعري يذلا
 ةثاغتنالا ماقم ف ممالكن مو . عقل | مالكلإو ناتهبلاو
 * هاضعلا ةرينك ةييضح ضرإو . ةئاضع ج ةبردعلا ا
 ءاضعلا ةريثك ةبضعم ضرا

 اسر 6 ةاهتَع هيدي ليضع

 هادو قرف (ٌيواح)او تل د علا اضع

 | امر ج ةاشلإو٠.مقكرف ةيضعت مونلا ىضع * اهآزج
 اجا رثاربم يف ةيضعت ال ثيدتلا قو. ةاضغا اي

 يا ضاع لجرو.لعاف مسا يضاعلا * ملا لح
 | مضل اب وضعلاو رسكلاب وضولا #ةيفكم دعط ساك

 كلك لقي دا رفأو م 2 لك ر كلا نم ريشأ وهو

 دسجلا عوبجم نم رج وهوا هىبدس#لا نم هرثأو ف ع

 ةعاج ةفّرع دقو .ك لذ ريغ ىلا نذالإو لجنلاو ديااك

 قلطا انرواطاعولا |جارملوأ نم دلوتم فينك مسجةناب
 ةسي ةرلا هاضعالاو .ااضعأ جةيعج واةعاخ نم درف ا

 |١ صفا ءاقب يف اهيل: اًجانحم ىوفلل يدابم نوكت تلا
 ةثلثلا هذهيفو عونلا داك غامدلإوبلقلا شو

 ءاضعالا نم يف ؛ ام ةسيئرلا ريغو. ٍنايثنالا وهو عبار 8

 ءىنلا نب ةمطإلاو ةقرفلا ةضعلا * سأ أرف تركذو ْ
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 ا ةّوضتح ةلطااو ةنواد ازا لبو طخ |

 ظ 000 رج داما ٍسأيق ريغ ىلع نوضع ج

 ةامعلا * مَضع عج رجل ج َنوضعلاو (هض ع

 1-1 ةرابع وه يا .امنكم اًمط اًيساكن اسنالا نوكي
 ةنم قنشم يضاعلإو ٠ ةفافرلا بابسا

 أط ىف عاف طويبضيلاو .ربب ض ع يف ربوضتعلا

 طش نال (مولطعر طع تلح ؛نطقلا بطع
 دكت سرنلاو ريعبلإو ٠ كله ابلطع بطي لجزلا
 ا ع سبل دق بص! زالقالعو

 ةبظعإو . ةتاعمز تندب ٌرمركلاو :ةحر بيطنل :ةحاع

 نالفو ةبطعلاب سانلا ذخا لجرلا بطنعإو . كلها

 || بطعلاو ا4ةموعنو نطنلا كتريملاتطتلال + اكلم
 رعاعلا كاف. نطتلا ل ا

 ماع حاط فاك

 | عطا فدانم نم يح

 || .رانلا اب ذخوت ةقرخو فشلا نم ةطلللاعلمبلا
 ا|# ةقراخم ةةرخوا ةنطق وجاي 0 جير دجا لاقي

 |نينجوملا نيب قّيبطملا وارجتلا ةلورةمهابلا ةالظطسلا
 ابنطعأا .بطاعم ج بطعلا عضوم طعما * رجشو
 اكل دا .حيرلا يادو !تقنلا يلدا

 ةحر بيطتا جتاعملاو

 | ةلوبطعلاو لويطعلاو لبطعلا - لبطع
 قنعلا ةليوطلا ةئاتملا ةليبجملا ةينفلا ةآزملا لوبظيعلإو
 ؛ةئانلاَدنلا ةليوطلا لوبطعلا وا. ليباطعو لباطع ج
 1 رعاشلا لاق

 يدنع بئاجملا بجعا نء<نا

 ٍلوبطع قرح ةاضيب لق
 رسلاىةوافلا دينشلا لجرنسكدّوطعلا جذطع

 .ادّوطع اًهنعوكشا#كيلا زجارلا لوق ةنمو ٠ عيرسل
 فييحت ةيف ِكتِهَذَي كحاللا نيل قزرظلا نم دّوطعلاو
 مابالاو لابجلا نرمو بيجنلا لاجر ١١ نيؤةامي ام
 !(1قييركلا نينسلا نو ىأذملا ةواعسلا ناتو قلت نطلا



 ام لضعملا ينالطستلا لاقو. ادذعاصف نانثا دنس نم
 لآ ايذلا عم رثكاف نانثا يبوح 13 ]بت هتاور قحط

 يلو هناعاشأ لضاشالوسرا لأق كلاس

 .دئادشلا تالضعملاو.تالضعم جا مهجول ىدتهيال ينل
 دلاخ .نبرخت ل

 لاتقلا نع داحو ةليضعم ب داكار
 ةقيصلا ةرسفلا | ةاضنلا ىرآ

 مضعلا * ريعبلاو سرالا بيدع ماضعلا - مضع
 اهب ىّرذب عباصاهتاذ ةبذخو ماضع ج سوفلا ضيم

 حنا أ ضعب يفو ) ةطنحلا

 يذلا نائنلا حواو ىَورألاو ديعبلإو سرفلا بيدعو |

 موضعا *ةنول فل اخي لبجلا يف”طخو ديدعا هسار يفأ|
 قف ملا ل تالا موضيعلا * ةبلصلا ةقانلا

 ةيلعتلا ةييضعل 6 عج

 رومضعلا * دش لل رمضعل | -رضع

 + نسبلو تالوذلا

 ءيث لك رم ديدشلاو دسالا رمَضَعلا زيضع

 نييحللا ةظياغلا وجمل او رتمضعلا ىثنا ةزمضعلا*ليختلو

 زوهضيعل | * ةريصفلا ةويئللاو هجوأ | ةييبل | وا ةيهادلا

 ةليوطلا وا لمحت نا مثل !معنم ةءضل |ةقانلاوزوهتل
 ةعيدجلا وا أَلا ةبرافتملا ملا ةظيلغلا وا ةهظعلا
 ةرغصل او ىضغ اهناك تناك اهتيار اذا يقل ١ ةديدغلا

 ةيظعلا ةليوطلا

 جرتلاو ديدشلا ظيلغلا كتضفلا تك

 عماهيذخن ند قاضيا ١ اقل ةراإو زنتكملا ميظعلا
 بكا ةهظعلا ةكّتضملا * بكرا ةهظعلاو ايرار

 ةبرطضملا ةييحلاوأ |
 ةبضعو ةيضعو اهضعو بضع ةضعب لجرلا ةضَع

 اضعلإو .ماضعلا ّلكا بضع ريعبلاو غو ريكو بدك

 هيف لاقو ناتهلاو روزلاب ةأمر يأ ةقهب انالفو .ا,عطق

 كلنفالاب هاج اًبضع هضمي لجرلا ةضعو. نركب ملامأ |

 ”مضعو ةيضعأ ج( ماعطلا

 5 دمعلا _ليوصخ
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 | ةفلهتسملا ةلكشللا لئاسملا نقو.لضعملا ثنوتا ا

 ةضع

 + افطروأ ءاضعلا قلك نموت نسلق كراك
 .ةبضَذ تراص ضرالا تهضعإو .اهعطق اضعلا هّضعا

 كنالاب هاج *ترالفو .ءاضعلا ملبا تلك مونلإو

 ةضاع ةقانو .رحاسلاو لعاف مسا ةضاعلا * ناتهبلإو

 #«تشهن اذا اهتعاس نم لقفن ةضاع ةيحو هاضعلا ىعرت
 .هاضعلا رت ةهضاح ةفانو ٠ هضاعلا ك كوم ٠ ةيبضاعلا

 ةبضاعلإو . ةضاَوَع اال كا ضاهتسو
 طرق اوارجثلا ملفعا ةّماَضعلا * نادهبلإو بذكلا ضيا
 .ه اضع ج لاو اهنم ظع اموا كوش تاذ غلكوا
 ىلا كوش هلو مظ»ي رش لك هاضعلا حاعصلا يف لاقو

 سبل امو ٌضعلا وهف كوشلا رجت نمرغص امو لاق نا
 ىودلحإو قعاكشل اذ كوشلا رت نم ءاضعالو ّضعب

 ةضِعو ةهاّضع ءاضعلا دحاوو ٠ لسلاو ثلا ذاحنإو
 لاقو لاق ةنشلا سا تقرتح ايكيلصالا ءاطا فذحي

 1 قرس ثيم مهم ثام اذا
 اهريكش نيني اموهضِع نمو

 ادي يا 'ش لثم واضع ىلع 3 اهل آلا اعاضَقنَو
 00 ىلع رغصتو عيجلا يف اها

 اهنال واولا امماصقن لوفي مهععيؤلأ فاضعو يضع

 دشن تاوضع ىلع عيت

 امزاهللا عطنل ثباّوضعو امرك ؛ مزاب أي قيرط اذه

 سايق ريغ ىلع ةب ةيِوضَع لباو يوضع ربعب لافبو
 وريغ رعش لمتنا اذا ههاضد ريغ بجتني ”نالف لانيو

 : لاقو
 بتنا يفاضعريغيفنأو  بلدحأ يفا مازلا اهيااب

 ْبِذَكْلا:ليقاام رش نا تب ذك
 عري يذلا هضملا * هاضعلا ىرب يذلا ٌٍفاضعلا
 كحال زى تاع زك طع ناكر نك كاظم

 نوفع جرخحلاو ناتيبلاو بذكلإو ةداضيلا خفف ركب
 «نركرلا اولعج َنيذلا ربحا روس فو نزع كيك
 نم ارهو واولا ةناصفن لاقيو' ةعمضالا لاق. لَكَ مَع

 ”ىلعجن مهيواقا إوقرف نكرشملا نال ةتق

 نفسو



 ةيياطنل ١ لوق
 رمثرجو .داع ةآنبا نم ثي ذاحا

 لفغدو ديز ناضعل | اهرّوثي
 ةظحلإو ريعشل اوّثمأل إو لبالا ةفآعت نعل عْضعلاَ

 يف ىتبي ظيلغل ارجتل اوٌثمنل إو ىونل اوا ”ين اهكرشيال

 لزجلا تيدقلإو ريمعلاو فت و ىونل اوا ضرالا

 تحل خب هنو: يشمل /نم انامل او: عمت ريبكلا
 لاكن نطاصلل ا عكوملا نق نركض وكلاب

 فانالا ناترع ديدشلإو مفلاب اضل وتلا ابن

 ضع اهون دل رفكلا ضاوتخما] + ةنتخغ لما دفلك

 ةديشلا ةأرل او اه دبكب اهرتو نضل سوفلاو لك يو هنلع

 هاظو مه عوبف كلموبلكلا ديدشلا نمّزلإو ةيهادلإو

 ةريتكلا و ةيناسلاب وجت طفلا زعتلا ةديعلا ربا
 ه+ح

 ديدشلا ٌضضعلا ضيضعلا * ضاضعو خضع ج كاملا

 هن دعم ةوداحلا ديدش دوسأ 0 ةصوعخلا #7 نيرالاو

 ةاهيماز هللا ادد هلام تيوس نست هلادخ وى
 ميرو ا يع وس هنااا دج هدا كابو
 نلاقون ةملط ضرار رع ناكل اهي نمش يقكلا|
 ضضعم راجحو.ضعلا ملبا تعر اذا نوقع نالف ذوب

 8 0 ريس 000

 ىهو عاجلا دنع ثدحا اًلمَفَع طيغعب طّفع

 طويضع
 ىتعبو ةنز ئاضعل اك غاضعلا  يفضع
 طوفر صقل ظوفتحيعل او ظرفتحملا طفاش

 .ةعدمو ةسبختو ةيلع قيض الضع لنه بويع لضع

 ريثكراص ا لضع لضعي لجرلا لضعو .دعشارمالا بو
 . لضعو لوغع وهف .هقاس ةلضع ترف 3 لّضعلا

 باب نم) اهلضعي ابلضعو 0 اهلدضعي ةرملا لضعو

 /جورزلا ابعن مات ًالضعو ًالضعو ًالضع )م ماعو َب تحرص ٌرصن

 نما 0 | نمولصمتإل# ةرقبلا ةروس يق ةنءو لبق .ًالظ

 ناكملا لضعو ٠ اهلضع ىعمب ةآرلا لضع * يهجاوزا

 رعانلا لاق مب تضخ الغاب ضرالاو : قاض
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 دعي هاضنلاب انه ضرالا ىرت

 ظ مرمرع شي اناا

 اهدلوب نارا نذ اهرَغَو ةجاجدلاو ةآرملا د 11

 وباع تلضعو . ةلضعمو ليضعم يف اهدالو اهيلع رسع

 لضعإو.ديرب ام نيبو ةنبب ُثلحو هرما يف هيلع تقيض |
 ةرمإو ..ءايعإو ةيلغ انالف رمالاو .. قلغتساو ٌّدتشا رمالا
 اهدالواهيلغرع اهدلوب ناويحلا نم اهريغو ةجاجدلاو

 أ ةابطالا ةكدلا لضعإو . ليضاعم جةلضعمو لضعم يف

 0 ينايعا ٌنالف يناضعاو .هئرب « نع اوزجحو مهلغ

 تل أضعإو: اود ماعم مهبلغ ةايطالا هلدلا لّضعتو
 !و اهناضغا ترثكالالّمضعا ةرجشلا
 رعاشلا لوق ةنمو
 هلئضعم نوصغ ف ىكارت 0 ٍ اهمامز 19

 .تملاغ يم ديدغ لاش 2آدو ٠ ديدشلا نللعتلا/

 ةيونثمال# ةدي يدش لاضع 0 (نفد يفنيخدلا عجار

 لض:لاو“ خلا ديدشلاو ةي هادا لجرلا لضيلا * ايفا

 (مضتلاو ١ لَّضَلا ريثكلا يضف متثب لضحلاو رسكف 5

 | *نالضع جذرجاو ءكضعلا عيجلشتلاو قالا ا

 نم ةلضمل ةنا لاقي ٠ لَدَعو لضعج ةيهادلا ةلضحلا
 02 ىريرحا لوقو فاودلا نم ةيهاد يا ١ لضعلا

 هيسا١دتعالا ٌكلحمو ٍدَمْملا ةلضع اماف ةيغارملا ةتماقم
 نايبلأ ةفاضا نم انهو.لالخنالا ةريسعدّتعلا نم ةدقع
 ةلضءل ةنا طوق نم ةحئار اذه يفو سراونلا ميم لونك
 عيباجم ميظع م 2 عزك ةلسلإو :لدقلا قف

 ةلخلا كبقو: تاؤبحلا نم ةكرخما وب ام ورتنعتكم

 060--001010101010-ذج-جذ------9

 رس يف ليقو . طاير سيو ماظعلا فارطا يف
 ن. بكر. مسج يف ليقو ٠ مللاو طابرااو بصعلا نم

 ع ج ةكذغلاو رثمحالا محل إو طابرلاو تصحلا

 ا

 المح يه. ثنا

 ٌليضِولا ا لئاضع ج ةأضملا هلي ةليضملا 3 تآلضعو |

 .يألا ديدشلاو لعاف مسا لرضملا  ىلخما ىّيضلا ميال
 لكّتس فريدح نين دحلا كنعو٠ .ةلاودال 06



 شحولا راذ مرصع و سراضعل |- سرضع

 هامللا هي ةعقانلا ةماجحاب ةقزاللاوا ىَدَتلا اهبلع بصلإ

 سراضع ج اديدش ىلإ ] لحي ةرضاملا بهشا بذعو

 سراضعلا سرضعلاو . سّرْضع نم دربا لالا فو

 ةسرضت ةلحاول إو ”يطاملا رجث وا روكذملا بشعلل
 هناا راحل لح نمداخلا,طراشمل 17

 ٌطراضعلا * ةطراَضَعو طراضع ج ميللإو ريجالاو
 ناجملا طّرضعلاو ط

 ىلا ركذلا نم يذلا ةامفلا وا صعصللا وا تسالاو

 . طّرضعلا بلهاٌنالف رطوق ةنمو .ربدلا
 هنئرمو طراضعلا طورضعلا * طراضع ج طراضعلا

 ليطتسم رمحا موقلحلاب قزاللا ةدعملا سار وهو قلما ||
 قورعلا ضيا طي راضعلاو . طي راضع ج ضيبا ةفوجوأ| |
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 رضيعا #3 تيبسالاو وخر ١ جالا

 رضعلاو

 ورضع دحاولاو نيتمحلا | نيب طبالا يف ينل

 نم 0 ١ ةالضعلا اركذوا طوقانلا طوفرضملا

 فب ريضعو فريضع ”مريغصت مهيبئاكرو نيا باود ٌ

 ثناطوفَّرضعو فرع َج

 ]51/ لادلرا ردع ع ارضع نضع اوقع

 52 20 هنويرصبلا

 ( عاطتلا نبا نعَرصن ل 60

 اضع ( لع باب نمو طاغوا همال وا هنيع يف فولحلا
 ضيا ءابل ارو لكل ىدعتيو . هنانسابا هكسما [ضِيصعو
 تضضع دق لاقيو . هب ّضعو هيلع, فَ لائيف

 نامزلاو . ةلوانت هناسلب ةضعو . اضع ترط ىا لجر أي
 ةنمو.هب كلسوتسإو ةمزل يشلا نالفو : هيلع دش انالف

 اهيلع اوضح يدعب نم ةافلخملا ةئسو يهتسب .كيلع ثيدحملا

 اهرتو قدا سوفلا تضعو .اهب اوكسوتسإو اهومزلا يا

 اًضرضع ةضعو . ةمزإ اضرضد هبحاصب نالفو . اهدبكب

 ٌضعلا ١ ناكن ١ للا اه ضع لاقو. د دش اضع يا |

 |قرول وج كو بذعلا درابلا اكو ذر ]و نزال

91 8 ' 
 او | فرح دوجو مدعل ذاش وهو 3 باب نم ) ةضعبو

 ل | صفع »# ظ ١ايف الاد دام يف ةييياسالا أ

 ضعي نالف لاقي.ةرثكلل دذش .ٌضع اًضيضعن |

 فلعٌنالفو.بضفاا نم كلاذ رثكي و ضب يا هيتفش

 ةيراجو نكوطنلا نال 0> لل القوا ومعلا كلبا
 ضع اًضاضعو ةضاعم ٌثإوذلا تّضاعو . اهحزام

 ةنمو .ةضعب ةلعج اًضاضعإ «ىثلا ةّضعإو .اًضعب اهضعب
 ةيلهاجا( تيسر :ايا) ءازعب ىكعن نس «كليذشا

 قطن هفضل لاقيو «:ازكو2لو اونا نوم .ةؤضحأت

 ثراضرتبلاو.اهض عراك ضرالا تضع|و.4ب ةتبرض يأ

 ضع ضاعت اًضاعتو.ضعلا ميلبا تلكأ مونلاو.[ًضوضع | ن
 ريعبو ٠ لعاف مسا ْنضاعلا * ةبحاص امبنم دحإ 1
 لبو اع كاب لضايعبلا رسال قرر ماع

 ةارغلا د

 اضاكر اًيزاب يتغ نك

 اضاضع ىذي : 0 خ ردخأ

 ردص. ضاضعلاو .رجغل ١ نم ظلغ اه ضيا ضاضعلاو

 .ضاضعلا نم كيلا ترب لاقي. سرا ضو حا
 مولا ٌضضاعو :ةدعل ١ ىلع روبص يأ ش

 ضاضعلاو.مهشيع يا موضأ اضع ٌدشاف ماعلا ذ

 3 ّّضا اضعوهو
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 ريعبلاو نّيللا معانلا لجرلا ةيضآضعلا * بننالا نينرع

 برك إو اقرا ضعو٠ ردصم ا

 .داضلاب الا ضعو ءالضا اب” اب طظع اهوا انعدم

 هلو ركنا غيلبااو» قلذلا ةوسلا ضع!
 يا لام يضعل ةنا لافب.لاهلل ميل إو ءيشل | ىلع ٌيوقل إو

 ليخل إو . هيلع يوق يا رفس ٌضِحو .هلءمايقلا ديدش

 ثيدحلاةنمو ٠ واع َج ةيهادلاو ديدشلا لجرلاو

 . هت ع ام نوكت م ل ور قم ةقالخما

 ضيا ٌضعلاو ٠ ضرع علا توكي م 8ك

 وعل او 3 10 نم رغص ام

 ناهيشلإورمسل | ظظفرلاو حئرسلاو قاتشلإ ٍمّلسلاو

 ج فيل اغالا نم تلني بىاكيبال ابو :لببكلاو
 لفنغدو ئىرغلا ثر ا ن4 0 ٍناضعلإو. ارداضعا

 ةنمو 1 انانإو اهيكحي 52 ١ املاع يد ذا| ةلظح نب

225-016 
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 وب رصع ىلالإو ا تاكل كو

 نيبسلا خقلإو ديدشلا بلصلا جاضالا - خضع

 ديدشلا اطزشلا لبضعلا

 باضا انالفو . هرصنو ةناعا اًدضَع هدضعي ةدضع
 . اهانا بئاكراو . ةرقعف ةضع ٌريعبلا ب

 ىلع نالف دمع ضعب كاف 1 لبق

 اهدضعي اهريغو ة ةرجنل | دضح 11 يك لرجل ءانب

 ضعل.اب اهعطق اًدضعأ|

 طفلا هبا ارم دصكر رسما دمع آل هول اعف

 ةغبانلا لاق

 اهذننإو ىردملاب ةصيرتلا كش
 ٍدضعلا نه يفشي ذارطيبملا كش

 فى لاقي. يرلا دنعالاهثو اتيب بهذ مهسلا دضع

 روغصلا اهب رسكي ةوظع ةرفصو مظعلا مسجلا
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 ةئلاو. هدذع

 ا

 ٌقفع]و .ةرطاتو ةنواَغ ةدضاقم ها وة دضعف مىسلا

 دضاعإو.إورصانتو اونواعت إودضاعت و دضع ىنعمب

 ةرجتل ادضعتسإو : هب ناعتسا هيو . هدضع يف ةلعج هيثلا

 راحو لعاف مسا دضاعلا * اهاننجا ةرمثل و

 لجو
 نع عقو دضاع ”ممسو . اهخّونتيذ ةقانلا دضع ذخايأ .٠ 0 . 4 4

 . اهدضع

 ةباد بناج ىلا يثاملاو اهبناوج نم نتالأ -

 نارطس ٍنادضاعلاو . دض|وع جورادي وا فدهلا نيمي

 كه[ تلاوا اضل نكات اةكاكععلا 3 ىلع لل ١ نمأ

 ليكم م ريصق عابر ؟تاكمع 0 نعل ةظيلغلاو

 ةظيلغاضيا عابركر دانضعو اضع ةارمإو ات اردعقم

 رصوي لجتلاك ةديدحو جدلا داضعلاو . هت“ دنحتلا

 * لبالا داضعا يف ةمسو هلبا 0 رجثل ١ عورف يعارلا اهب

 نم ٌةاقبشخ بابلا اتداضع
 |لادلا 000 ةم فاعلا ءانبلا ى

 دضعلا * دضعلا

 لاقي. داضعا 6 ل رصانا|و ةيحانلاو ردصم

 تيبلا ةداضعألا هيببناج

 ه4 يلا ارح دس ام وريغو

 مظعل | ةناغ هك ةثداعتلا *«اداض

 ضيا دضعلاو . ٌيدضاع ي١.يداضعإو كسدضع م

 دضعلاو دعا دضعلاو 0 جلخغلان 7 اةةنرالا ا

0 

 رصع

 قرب يذلا تا ظلع دضعلإو دضعلاو دضعلاو |
 ةماهت لهو دضعلا نوركذي ميغ ونبو٠ كنيكلاو قفرملا

 قيرطلاو ضوحم داضعإو دا ذاضعأ ج امنوشنوي

 هدضع يق تقو .ةانبلا

 يدضع ”نالفو.ةنع مهرفو هناوعا تان يلم د

 ةكاطوم هيلاوح يي ورغغو

54 
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 ها . ةرأ ءنسالا ىلع يدغعمو يرصانو 2 ياأ ن

 ةروس يو . هب ةّوفلا تيمسف هدضعب ىوقي امنا ناسنالا
 هدا هةر

 ٠ 5 انعيلا للاخ- كيخاب كدضع دنتحس صصقلا

 ||ةلوازم ىلع ديلا ةدشب صفا ١ ةوق نافذ هب كويس

 ارضها هدمت عدو دبلاب ةنعربعي كلذلورومالا
 ىكتشا "ىوزمو ضوحلا يدضع نم اند نم دّصعلإو |

 دضملاو 0 نم الا 8 ساجو ةدضَعا

 رد لت لبالا داضعا د 22 ردصم

 ةيدلا تحت لؤعملا برض يل ذطا لوق ةنمو . دوضعملا
 6 هه - 0 2
 ثردق ةدضع ديو. دضعلا ثنّوم ةدضعلا + ادضعلا

 ةقيرادلا ديضعلا ل رق ا رمل + | كك

 لواتحلا ةنع ]وانتي عذج اطراصاذا ةاخل إو لغغل | نم

 ويقدلاضج اان ادضع جةرابج يف دبلا تن 1 اذاف
 جمدلا داضعملاو 5 نقع هيددعع ىدقلا يذااو يكفل

 دضعلا يف ةندضع امو ماظعلا هب عطقي باصنلل تفيسو

 ادضعملاو .رجثل | عطق يف نيني فيسو ٠ .هوحنو ريس نم
 رج عع يف نوي فيسو عدلا رثلا ب عطا
 ْ اب ٍدضعلاو . مايدلا نايف ةدضعملاو 17 َج

 ف ع ةل بوث دضعم او: ه.بناج دحا يف بيطرتلا ودبي

 ةرقب فصي ديه ناخب هش نسا عضوم

 1 مأكو اهيينحو ىلع ت تاع

 ار ن- اةلوض ع ٌرِقزا

 أ عوطقملا دوضعلإو . اهداضعا يف ةموسوم ةدضعُم لبو
 ّيربلا ابذنطلا هبقت ةلقب ديضعيلإو . دضعملاب

 | ريخاعلا + اهب حاب ارح رعي ةلكبلجرلا رافع

 أ|* نديل ١ نم حو ٌردصم رضعلا * عناملاو لعاف مسا
 اربخ ىلا ةرطع تعسو !ةزالا ةّرضعلا



 محلا دنع ايش بف نم ثركتا اذا هدلو ضءبا لافف

 باوصلل ةمجني ةنبا ناكف عدنرال اصعل اب نجلا ىلع عرفاف
 ىندالا اهيْمح يفو رعادلا لوق يف 'يصعلاو .اصعلا ش

 ا ةاصعلا» حانلا يف ين !ارماظعلا انيناذآر . مداوقلا يبصع ْ
 هذه قارعل اب عمسو هل لا ةازنلا لاق .ةّيقارغ اعقل

 ناو . سرف مساو .ةريخصلا اصعلا ةيصعلا *يتاصعأ ||
 اذه لبق مّدقن ةّيصعلا نم اصعلا

 اهذلصإا وصمت 3و ططتوت ةدوصع مونلا د دوصع

 اوصعيف اوعقو لاقي. مظعلا مالا داّوصءلا*|ولمتقاو ||

 |ةأرمأو لجرو .بمعتم داوصع دّروو ٠ ميظع رما يأ ١

 جرش بسحاص ديدف رسع يا داّوصتو داّوصع
 مهارقا نومزالي برحلا ةيس ديواصع موقو . ديواصعأ |
 تردو ةنم ىونلا ام مالكلا ديواضعو. منوقرافبالوأ||
 .شاطع يا ديواصع لباو .بكارتملاتفيثكلا مالظلا| |

 ال ةسار يا ٠ مدَودِع بكرو . ةقيقدلا ةارللا وصلا |
 ”ةدئاز واوأ|و ٠ ليوطلا مايالا نم دّوَصعلا * يش هينثي| |

 قاحلالل هلك كلاذ 5 ١

 (ةيأب).ةيضعمو اًيضعويصعب هنلع ىصسو شع ||
 ”يصعو ضاعوبف ةدناعو“ هرعا فل اخو هنعاط نعجرخا |

 ةاناجتا افاعتكا اقري م قّرعلاو .راطرئاطلا ىصعو |

 كضاعإوب#لظانعا يضمن رمالا ىطقتو اظل
 ىنعمب ءاصعتسا هلع صعتسإو . تّدقشا ةاصلعأ ةاوعلا| |
 ليصنلاو لعاف مسا يبصاعلا * ّدعشا يشل هبلعو . ىضعأ |
 ًاقربال يذلا قرولا ضيا يصاعلإو: 1 . ةماعبتي ل |
 رعاشلا لاق. صاوع ج ةمدأ||
 عراد زوج تفداصول ةرظن ترص |

 هرعت فيقول مادا نم َيضاولاو ال

 .دايتنالا ك رتو ةءاطلا فالخ ُنايصيلا* وركذ لانهأ |

 ةيصملا * اولا حل ون نايسوللا: اصعلا ناقتساو

 | لعاودو صع يفركذ ضال .اضيا يواولا نم وهو

 بدع

 ازاجم للا |

 :از هآلاو ٠ يملا يصل - ديصع

 ةلواننو ةنش ا جانب ةيضهإ ةبضع

 ءاذ :الفو٠ ١ عجر ةنعو. .هب ةنعط عرل ابوءذب :رضو هناسأب |

 ةقانلاو .ةكرحا ةهنمو ةنمزا انالف ضرملاو . ةببخ هلجاح

 بضعي ةئانلإو شيكلا بضعو .ةابضع اهاعج ةاشلإو
 6 ضسارعا را

 ةبوضعو يوضع بضعي بضعو : مض عا نا

 بضعإو ةعنامو كال 5 ةيضاع 2 0 راص

 بّيطلاوبا لاق .عطافلا
 اكل ةماعلا تدي

 الآن ةكسع دمغلا الولق
 ردصملاب فصو . عطاق يا ٌبِْضَ فيس لافيو
 فيذخلا مالغلاو مالكلا ديدنلا لجرلا اضيا بضتلإو
 لها دنع بضعلإو .ةنرق غلط اذا ةرفبلا دلوو سأرأا
 *رفإولا ضورع يف كلاذواملاس نالءاف» مرخ ضورعلا

 باضعلا * تابن ةيضعلا# بضعألا ثوم 7 ةابضعلا

 ريصنلإو هلرصانال نمبضحألا*ماتشلإو ةغل بلل لاعف

 ن.ودخا الو خا هل 1 نارا لج كام ىدلاو هلأ
 لخادلا نرنلا روسكملا مِلا نمو نذالا قوفشملا لاهلا
 نود نه هنرق دح 017 يذلا لاقيو شاشملا وهو

 نطل لاع ةزخلنا ياكف
 اهحاورو اهّودغ فويسلا نا

 رب ضعالا نرق لثم تزاوه تكرت

 ليخلا ناذآ ن
 نكتلو مالسالا ين ةقان بنلو .اهعبر عطقلا زواج يقل

 .اهمذأ قف هلال اهتباجل هب تبقل ١ انا يفو . نذالا ةقوقشم»

 ا هه نم ور 50277 دنع بضعالاو

 ةنامزلا ناكوب كارح ال نيمّرلإو فيعضلا بوضعملاو
 ةكرلا ةتعنمر ةئيضع

 رجح ةراّبضعلا ط1 رب ارك

 . ةايضعلاو . بمضع ج ةابضع ىثاالاو

 زب وضعا | # اهيلع كرا ناتمتلا وصي ةرتصو جرلا | ىلع ى ءاطا دق 2 ل 7 .صعملا 2 وصح ع جيصاعلا

 تل



 وصع

 يي 36 و 0 0 مصعمو ا جديلاو لدعانم ١ نم

 مصتعملاو ارخألا قع مصعم *صعم ل اميف باقلامي

 ا وعام ٠ ماصيعالا 5-8

 رباكلا 86 58 58 دلولا نع نيدلوملا 07

 ريماصع ج 2 ادوا بالودلا رومصعل | -روصع

0 

 رسعو "جوعا اناصعا رمالا دعا - نصع
 اننا ود ةربقلا بحتطملا كلما يسع

 ناتدئاز
 ايلا ةرج( تراو 3 ةوصعس وصل اوارطع

 يمحو . رش وا ريخ ىلع محمج مونلاو..هذش حرجماو
 اصعلا ذخا هذخا وفيسبو.اصعلا ذخا اضع ىصعي لجرلا

 نء) اصعوا .اًصعوصعب اصمكايب ةبرض هب برض وا

 .اصعل اب ( ملع باب نم ) يصعو فيسلاب ( طف كاع

 ربرج لاق .اههبلكيف اهالكوا ةكع وا

 6 ىصعي مكريغو فويسلا فصت

 لقيصلا لعف كاذو نويتلا نبا اي
 ا هل تنل ظقفا ابقا تاكمع
 هاصعا مركلا ىصعإو . ةبلغف اصعل اب هب راض يا هاصعف
 ابن ص ةاصخعا ةرجشلا ىصنعإو رقي لو ةناديع جرخ
 يصتبو . هيلع أكوتي يا اضع ىلع يصتعي ٌنالفو اضع
 ةوتلع نب دبعم لاق. ع ةلعجي يا فيسا|ب

 ص نو مالظلا ةانافكلو

 مصل نيترخشلا قيقر لك

 | ةمساو 5 روم 5 35 2 قردلاو لعاف مسن يصاعلا

 يقلل ناو كايطعل ان ليتل ]يقل بولعللاو نئآرخا

 ردصم اًصعلا * طْئرألاب نرفالا هيمو ريعاونل اب الأ
 1 ل ب ار ا لع سرب او هوما
 ."يصعو *صعو كاصعاو ٍصعا 3 رتناوصع اهانثم

 مالسإلا ةعاججو قاسلا لظعو ناسلاا اًضيا اضتلاو

 ةيذجلا سرفو -ةازلا راقخإو: فالاتيالاو  عامجالاو

 .اهما ةيصعلإو :ةوق !هيف قبب ل ىتح اهيلع ىرس شربالا
 انا لكملا ةنمو

١1 

 رمالا ضعب يا : ةيصعلا نماصعل

 وصع

 اهويثو سانلا اضتحو اطابطبلا رش ىارلا اضقوَ ٍضعب

 ىهو.اهب نوبّرضي يا .اصعلا دبع مم هوقو :اهتواره
 هَدض يفو ةسايسلا نح نّيل قيفر كسا .اصعلا نيل
 ىلع الجر ركذي نعم نب ينزملا سوا لاق . اصلا بلص
 البا ىقسي ةأم

 اسما نيل دو كلر 1
 ةلجاست و تاج اهلجاسي

 !لباق ليح( لئلا قا وسي ةيغرع قااضنلا يمض وهو
 010ج كا ضا طنا

 هل ىرت قورعلا يداب اذن كف
 ايي ناقل ايدجل اناخا اييلع

 ىفلاو ٠ مقرافو مالسإلا ةعاج فل اخ اصعلا:ٌنالف شو

 ىهو رافسالا كرئو ن رابطإو ماقإو ةعضوم غلب هاصع
50 

 نعال لاق
 ى ع اهب تَمَقَتْسِإَو اهاصع تتلاف

 ثرفامسملا باال اب اًميع "رق اك

 يف ام هل ىدبا اصعلا هل رشقو . مخ مث مداتوا تبثاوا
 رعاشلا لاق .١ فالخلا عقو يا اصعلا تقشنأو . سفن

 اصعلا تقشنأو دايبشل | تاكااذا

 دئبم غيم كلاضل إو كبت
 .ريساصعلا ىف سماو. كاوضلا ينكيو كل قلتككا ا

 ١ يف لدجتام انهريلاو ٠ كيرا ام ىلع ردد ما موتي

 املا سار بفث يف لخدي كارشلا يادنلا ن ءاصعلا

 هدي اصعلا كسي يذلا اديب ةملجب هبل يع

 ْ عفرت ال موقو ٠ اهب هيرضو اهيلع وداتعال ٌدْشا نوكيف

 اا اضعلا هَ عرقو. اناا اا , كلها نزرع كاضع

 ||قفإو نل راسب اصملا ها عرفت ال ءايقوافيو

 مل تناك اذا بررعلا نا هيف لدالاو . هاواسو ةبحاص

 هلال ةطرفو مز ع كغ لك هع اوم ةك دفان
 اصعلا نا ةروبهضملا م طاغما نمو .اهن.٠ انداذا اصعلاب

 نا ةلصإاو . هبتنا 3 قليايشمب رل42ا يذل تَعِرق

 0 نس فراج انو اكمل



 مدع

 كلدارو تفل, ام ديرتي

 ةهلجاةدك للضوربع سلك ال
 اطل لاقي ةدنكن م ًةآرما اغدف لحم تنب فوع لاخج

 اهما ىلا تهتنا ىتح تضيف اهيل رظت اهلسرإو ْماصِع
 ثرعملا ىلا تفنطنا مث كلذ نم اهعيكملف ربا اهتيلعارإ

 الدم به: ماضع 1 كروس اف ةلبشساكل الذ
 فو بالكل ! ماصعا دحإو اضيا ماصعل إو .رابختسالا يف

 .ماصع ىلا ةبسن ٌياصعل | **اهنانعا يف يلا امابذع

 وود اق رخ سال ا ايماصع نك لثملا ةنمو
 ةغبانلا لوق

 اناضع تدوس ماصع ّن مف

 : ادقالإو 3 1 ةتيلعو

 دبرا يذلا ضيرملا ما نر

 اياكم كلا ةتزيص و

 اناركإلا زواجو الع فتح
 ةدموهلابايال هسضنت فرش نمافيس لكي لش 1
 سفنلا تب ِ ّ ةيجركلا نتناقش نعل

 6 ن1 3 0 نا 5 5 .ةيعمصالا 4 و ةيفاطقاا

 هسفن يف لاقف ةجاح هيلا هل تناكو لوجاب لجر
 مانا ةيباصعأ هيلع لخد نوح هل لاق مث ةنريخالا

 نيذلا كلئاباب رذففت ما كلفن تفرشا,ذازا . ةياظع

 لاقف .ةياظعو ٌياصعانا دل لانذ . اًماظع |وراص

 ةشتف مثةَدم ةدنع ثكمف .سانلا لضفا اذه جاوا

 .كتلغقال وا ينقدصن هل لاقف.سانلا لهجاك ةنجوف
 تبجا اب ينعبجا فيك لاق. كبجا كلل ادبام لق لاق

 | روح ”يئاصعا رلعا ل لاق . تلأس ا كل

 ناف املك لوقا تلقو اهدحا لوفا نأ تيغخ ياظع

 دارا ةنا ّنظ جابحتا ناكو .رخآلا ينعفن اهدحا ينرض
 5 جابت مما لاتذ . مفرشل قابايو يلضال يفت رذفا
 دل مصعلاو مي # 0 يلا ريصن ريداةملا كلذ

 نايف اهوحنو نارطقو . باذخ نم مرثاو ءيش لك

 مصع ف خرطعا اهجراجل لوقت ب ا تعم يمصالا

 كارما يف ضاي مصعلاو 4 , هام تماما ي٠ كناتح

 مع

 ةدالئلاورك دايس مصخألا نم مسأ ةمصعلا > عب رالا

 .اهفانعا يف ينا ١ اهتابذع فو بالكلا ماصعا ةدحاوو

 يدا معو ة ناكل معو مع ج ةدالفلا ب
 يا طاب يارفإ ةاوكلا 1 تلا 1 م و 8 وح هل

 دنع نم ثارفاكلا هب مصنعي أك يأ. ّنييف او ا 5-

 حاكن ىلع ماقملا نع نينموملا يومن دارملاو ٠ ببسو

 نع ةرابع ةمصعل ا ليق . عنملا ضيا ةّمصعل إو . تاكرشملا

 ىلع راسنالا هب ىوقي نطابلا يف مسي يطا دوج دوج

 ريغ هنطأب يف عنا ريصي ىنح *رشلا بنتو ريفا 2

 يصاعملا بانئجا ةككم ةيصعلا 0 يفو سوست

 اكهنم لت ينل يةقؤملا ةمصعل |و.اهنم 14 هلا عم
 ةجبق ناسنالل ا اهب تبغي يف :

 عماج فو : ةيدلا وأ صاصقلا هييلعف ابكنه نم ثري

 يتلا يف ةمّوقملا ةوصعل |و

 نه سنن ةيصت يف هم ءابنفلا دنع ةقوملا ةصعلا ورا

 سن ةمصع يف ٍِ ةموقملا | ةصعل |و .للاعت ١ لقفلا

 ميصعلا * لوح الصم ]| + ديعلل مح لدقلا نم

 دوسار حشو لبالا ذخن ىلع سبب لوب: 0 قّرعلا

 ةرئاواء وش لكا ةيقبؤا,لطعا اذار ةبلا ربو عميل
 .ةئاو او. لوألا مولا ةووخو باضخ نم
 نيم عمق“ موصيع ةزيش نمار د ةجرأ حارا ١ لوق ةنمو

 ام لوعولاو ءابظلا نم م عل عم داضل اب هيورب

 رمحا وا دوسا ةرئاسو ”ضايب اهدحا ةواهيعارذ يف

 حاوصل | يفو .اصح ج ةيصملا مسالاو ةكليصع ىفنالاو
 لاا تكوا لق ضايب سرفلا يدي ىدحداب ناك اذإو

 معَ وهف اعيج ريدا ناكنإو ىرسيلاوا ىنعلا مصعأ | م

 ةنع بهذ لك وهف "خو داجوب نوكي نا الا نيدلا
 ىهف ضايب هيدي ىدحابو حو 0 ناكنأو مصعلا هر
 عراك اذا نلبي ١ مسا هجولا حو هيلع عقوب ال مص

 نيلجرلا رمحالا مصْعألا بارغلاو . .ةلحإو لب ضايبلا
 رئاطلا جانج نال هاضيب ةشير هحانج يف وا راقنملاو

 غي ودعا قلبألا لونك اذه لاقيو ” هلك ةلزتم

 داعشلل عجؤم مصعل و.“ هدوجو رعي ءيش لكل قون الا

 ْش 1 ١



 د و رو

 طغللاو ةبللا هايفاصعلاو ةيفاصتلا
 يك هاا لااناقاتسع لافما ةيصلا لّصع

 .ةزازكو ةبالص يف ؟بوعا الصَع لّصعب دوعلا لصعو

 بيصب ىق> اًيوتلم ةفنذ بيسع ناكل .ةقلخ

 لجرلا لَّدع * لّصْعَأو لصع وهف ةلئافو ةنذاك
 لصاعلا *«ماصع ىلع نبق الغصعا ّل اضع ظنا

 اجنل || يلا لصعل إو لصعلا * ديدشلا مهسلاو لعاف مسا
 ةدحإ اولا ىلفدل ارجثو ردصم اضيار علو . لاصعاج
 كيم يح شربل كلن ودل ةاوتلاو اضع

 | سرفلاو ةبالص هي ةجوعملا لضلاو . ةلئافو ةتذاك

 ةالصعلا + لاصع ج ةَلصع فثالاو لّصع هبنذ يف
 لّصعألا *اهيلع ملال ةالصع ةأرماو لّصْعألا نوم
 فطعتا و ءيشلل مزالملا وأ قاسلا جوعملاو لصعلاوذ

 ج الص ىفاالإو ةيوعملا مهسلإو جوعالا بانلإو هيلع
 *يئاطلا ْتَرآلا نب سايا لاق . لصع

 [يياماف ةءالط تحارت اماذا
 بغش وذ لضعا رهدلا ناف رخل

 اي 1 | ناصغا هب كو ث لاّصعملاو
 ير اذا يوتلي ام لضحلاو .هيرغ ىلع ددغملا لصعملاو

 ناجوصلا ل .صعملاو 4 ٠

 | ليق.بصعلا ديدغ ناك ةبلصع لجرلا بلَضع

 تنم بكرم وه
 وهو:بضغلا ة ةدش ةبلصعلا سومافلا قو ماللا تديزف

 تامفلاو 0 ليوطلا بُاسْعلا * فيت |[

 لدي زلة تسلا قلتو بلصعلاو ضبا
 زجارلا لاق . مرظعلا | ىلا ديدشلا يوقلا بولضعلإَو
 يوادلا نم _جاّرخ عورا ييلصعب للا اهّنل دق

 زيبارت أب تنسل رجا

 قابلا علل صح ا حلصع

 ديدشلا باصلا.دواصعلاو داصتلا 0
 ةعن٠ ؟يثلإو.بستكا اًمُْضَع مصعب لجرلا مصع

 هوركملا نء انالف هللإو . عوجلا نم ةعنم اًنالف ماعطلإو

 ىنصع

 م١

 بصع ةلصا ليقو . بلصو بصع

 او.بب صنعاوبلا مصعو .ةاقوو ةظنح
 1 ا 00 ١و ىبظلا مصعو» ماصعل اباهّدشو |“

 ىلع تبغب ل بكارلاو٠ اهيرصعىنعبب ةبرقلا مصعا#مصعا
 وب مص:عيام جرسلاو لدرلا يف هل أيه انالفو . ليخارهظ
 كسا سرنلاابو :ةمزلو هب كلما نالفبو. طقس العا

 11 ف عاملا ةيام
 ةيمصع لاقي .مكع عواطم + لجرلا مضعنإو عنتمإو

 . هديب ةكسدا هب مصتعإو . طفناف ةتظنح يا مصعناف
 نءالفو.ةيصمملا نموفطلب عنتما هلل اب و.ةمزإ هحاصبو
 هب مهعتساو . ةيصعلا مسالاو.عنتمإو 1-0

 * عنتمأو الات رككاو دخلا ريو هيقشر اوديو كلما

 رما نم ويلا ”مصاعال دوه ةروس يفو . لعاف مسا مصاعلا
 || نوكيف ةصع مل داربا نا زوج هلل ا

 ىه محاد دا لاكلا وبا ديسل|و ٠ لوعنم ىعمب لعاف

 ىهو . ةيكرتلا ةغلنا ىلا يدابازورينلا سوماق جرتم

 ىلع 1- اندمنعا دقو . يدنفا مكاع انلوتب دارملا

 نيوذلا ةيكم داع وباو . فلولا اذه يف هتجرت
 1 ةنادل ام ةلو مصاعلا هينا ةماعلا *“ جابكسلاو

 مصاوعلإو .مصاّرعج دالبلا ةدعافل 2-0000
 8 نم مع يضاعلا * ةيكاطنا اهتبصق دالب
 فرظ قدهسو لكلا ماصعلا * بمحلا رييك بتعلا

 ةوادالاو ةيرفلاو ولدلا نموةل اكش ليحل
 رعاشل ا لاق هب ليجفف دهبي لبح

 اهءاصع تلعج ماوقا ةبرقو

 | للحرم لواذ ينم .لماكلع

 هيطعو ةرصعأ جام نار نمار ياللا
 نأآ 1 كل صال دك ودرفم ظنا لع +[ ضعو

 كاوا موق ةعمو. رذنكا نبا ن
 ةيفايبذل اةغبادل اداجغ اًضيرم نيعنل | ناكل يق :مءاصعاب
 ةغبانل ل افف لوخدل | نم ةغبانل تءاضع نكي لف ةدوعي

 هل ةديصق نم.

 نكلو لوخد ين كولا ال يناف

 يم ذلا

 . عدلا بجاح رمهش

 ماَصَع 5 كءارو ام



 3 فتاصع

 رهاظلاو :روجتو ركل فوضولاو اذ ىديف اهكارب | بمذلا: بع ”قدوممملا» سللطللاو:صعخلا

 ج ىلمب ا رخآو ىلخي ام لّوا هنا لبق .ةبظع وهوأ
 ليلفلا دكتلا اًضيا صعصعلاو : صيعاصعو صعاضع

 قلما زراملاو ريخلا|

 .كردب نا لبق هرج اهصع ةفصعي عررلا فصع
 ةنصاع يف تّدشا اًقوصعو اًدصع فصعت جيرلاو
 مونل اب برحإو مط بك هل ايع ”نالفو .فضاعو

 تعالا وق ةنمؤبا ميكلإو مم تبهذ
 احناو عرادلاب د فصعت ,ةمومم ءابهشأ و اش ع

 عرزا ١١ فةصعا * عيبا لجرلاو ٠ لام هيفا كفضعو |,

 1 فيرصعمو ةفصعم يف تا ثاجرلاو. .اًيضعراشا

 اجتاضيإو كله لجخرلاو.ممكامإو مهب تببهذ برلا |

 .سدضعلا 3 ةحل امي رسوم نارفلخ را رالا
 ريثت فو هلا ىلع اصرح رببلا لوح تزادتسا لبالاوأ
 فيصاعلا * مل بسكشل ايع الف فصنعإو . بارتلا |
 لئأم ةفصاع تممسو.. وبس نكس. لئلا لات |

 موي يف جيرلا هب تّدنشا ميهربا ةروس يفو . ضرَعلا نع

 لوعفم ىنعب لعافوهو جيرلا ويف فصعت يا فصاع |
 ج اص ساهنو ٌبمصان "هو متان ليل موق لثم هيف

 * تافصاع ج فصاعلا ثنّوم ةفصاعلا * فصاّوعأ

 تفضملا + نينلا "نم'لينسلا لي طقس ال الكت

 رسفصمك ملعجت لالا: ةروس فو ٠ عرزلا لقبو نام

 وهو لاكألا هبف عفو عرز قروك يأ لوكأم
 أ قر ا يبو ةبح لكأ و ١ دوذلا ةلكأي

 ثباودلا ةتلكآ قروكوا هيف ٌبمحال وه بود ناكأم

 ثمحا ةنم جرخي فصع ءيش لك قرو تادثكلا يفو.ةةثارو

 مافصح ام ريغب زجارلا نوقو ل مالا ف ثوع

 روخلا جيرو ةّرللا ةفّضَملا + بسكيا .ففارطصا الو
 جيرلا فوصعلا * اير يا ل ريغ توا'لاقبا

 ةياعنو ١ 2 جلي دش ىأ © هفوصع ترل اميق هدي دشلا||

 فاصصمت يتلا يو ةعيرس يا فوُصَع ةقانو فوُصَع

 ا/ا/ ١ 20

 لاع 3 ماك هيف هللا ثدحي مناَق مدن نوكي مث اقروالوا ودب

 ةنيصكلا+ةليدشلا جيرلا فيصتلا#ٌتغصع اهدرغم نا

 # ءرلا فاصعأ 1 لبنسلا ويف سيل ! يذلا عيدجلا قرولا

 لاق ..عرزلا ريدك نصعمناكمو٠ ةنصعملاك ةديدشلا

 يراصنالا كثلسالا نبا سيق وبا

 اهرظت تعحنم ىدابج اذا

 2 نطع يلانح تاز

 رخصعت 1 وهرفص.ل اب ةغيص بوقلارفصع

 ا[ يضم بزل ونعم هلا ناعم داون بيتل || نع
 *توبتلا اجلا دهقيصيو. . غبصنأف رذصعل اب ةتخبص يا

 نامرهبلا
 ىهو رئاط روفصعلا * ةرفصع ةدحاولا طرفلا ٌهرزبوأ ر

 . ريفاصع ج ةبطاق ريطلا نمر اهلا نود ام ىلع قلطي

 عيجت جدوملا يس ةيشخو ركذلا دارج ضيا ر وصلا
 دبي لحرلا يف يت ا:تابذختاوا

 سوؤر هب شي يذلا بغخإو انحالا سوؤر اهب

 نيبج ك' ةىلان ”ظعو ةيصانلا تينم لصاو باتقالا

 غامدلا نم ةعيطقو ةرسيو ةنع ناروفصت اهو سرألا
 سرفلا ةّرغ نم لئاسلا خارمشلاو اهاصنت قل ا

 رداطللو دقن ١ كيلا ةنيفسل راسو باتكلاو

 ريثكر يفاصعلاك ةروص هل ىلثم 51 نم مسي رجش

 ىتسي ظيلغلا للاخر ب تبنو غبص وعملا

 هيف ةاشح فارطا

 نا فا عاج ه يطب ريفاصع 55 سراغب

 ام تباث نبا ناسح لاق .بئاجن كولملل تناكلبا| ن

 نب ناهنلا ةلرما نيح ةغبانلا يدسح اذحا تددح

 ةينإو ماجو مريفاصع قون نم اهشيرب ةقان تام رذنملا | 5
 لم هر وتظعو ءازوفصملا عينا دروهم لا 4 ةلطف عم

 *يروفصملا *ةلمح هب دشي ليوط لبح ةماعلا
 « نيمانس وذ يل يروُبصُع لجو. رونصعلا ىلا ةبسن
 ةريغصتملاب يمال اويزعرلا رفصالا رخل ةرذب صقل |:

 .ليتاصع ج دارحلاركذ لوقصتلا - لقصع
 يا ليتاصعل 58 لاقي. ريصاعالا ليفاصعلاو

 ريصاعالا



 / ءراراصعإلاةرصاع مجن راسل, . فارس لن هدأ دارج كسا دراصعلا مركلجرو .رصملا دعب لفدلا نم
 || ل اقو .صملا نع بلت أهو روص-ملاريصتلا *ركذيس | ىلا ئيتعلاو ةليللاو مويلاو ردصم رصَعلا * ةلكسملا دنع
 |أةنم ذفنلا تاف رقللال بطول ريصعلا ثايلكلا يف| ةالصاا عم ةثنو. ةولصلا مسإو ةادغلإو سيشل ارارحا|

 ْ ةرابع ناهحر هجو متن | انه نمو ريصعلا 33 ذيبنلا اًضيارصعلاو. موصعو ر دعا ج ثنونورت ذن امودبو

 |[ .اًريخ رصعا قارا ىلا ثغسوي ةروس: ذنغأ ىلع هرصعأ 2 كلما |ةاح اعمل لم رطملإو ةريشعلاو طهرلا

 ظ لجرو .رصعلا دعب هيلا لوؤي اب ماس ابنع يا ليقو| رصعلا ةالصو رمثل | دارمإو نيّرصعلا ظفل ثيدح يف
 || ثوم ةريصتلا * بستلا عرك ياريصتلا مرك | كلذب تيم ليقو . رخآلا ىلع نيمسالا دحا بلغو
 بامعل اريثت جيراإو صعاردصم راصغإلا *ريصتلا | .راهلاو ليللا ينعي نيرضعلا يفرط يف نايلصي اههالأ

 | ضرالا نر. ببن ينل ١ وا قربو دعر اهيف ينلا وا| ديوحل دشن إو راهلإو وللا نارصعلاو حامضتلا يف لاق

 رابغلا ا راصعلا اهيف يتلا وا هاما وحن دوعل اك روث نأ
 ال ا كاع كرتبلا ةزوس ةسو ركذم ديدعلا ةليلو وبا قارصنلا هتلل ىلإ

 || نمو .اضيا ةعبوزلا جيرلا هذه ست برعلإو .”ران ويفأ ايمن ام اكردب نا ايلط اذا
| 

 ٌلدلل برص. اًراصعإ تيقال دقف اًحير تنكنا ملاثا | ةالص تمس ةنمو ٌئشعلإو ةادغلا اضيا نارصعلإو لاق

 | رصاعا جّدشإو ةنم دا وه نم سانب يلص اذا هسفنب 1 رعاشلا لاقرصعلا|

 ٠ 1 دايز لاق .ريضاعإو ينل ىتح نيرصعلا ةلطماو

 2 اءالأ 27 ا ند مرو مرك لجرو ٠ هرخأ ةندعو راهنلا لوا ءاج اذا لوقي ا

 مسا رصتملاو :رصعيف هدام راصعملاو الق ينداج ل افي ثئاسكلا لاق بسلا مركيارصعلا|

 .ةلكسما دنع داوج يارصنملا ركل جرو. 259 ارهدلارصءلاورضعلاو اًضيا رصعلاو ائيطب يااًرصعأ

 تمر صمملاو. 0 ةرصعملاو رصءملإو ا هذهو 1 راصعأو درصعو رصعأو روصغع ِج 0

 ” ا روصو ريصاعم تك تاذ ءاسنلا نخيل تر ل هاج موقو ٠ . ةاهنملا اكانصلاب ا ا

 ا 02 بن اجحل ١تارصعأ و٠ د عم جرصتلا عضوم م يار 2 مأن امو مانو. ءيجلا نيح م 01

 يقو . لءاق مسا رضتعل ]و .ةاجنملإو ًايلملارصم راحل, | اليسا عرما لاق هدلل رسل ةغلر صعلاو.ماني دكيأ|

 || رصتعيل رجلا 11 3 دكا لا الالب مآ هيا يلاباا للطلا اهياا>ابص ”عالا

 ' مسا رصنحأو 0 مرصتعم | يلاخما رصعلا يف ناكنم ندعي لهو

 أأ دوج يارصت للعو < ان و كلاي كيرطاو لوشن ناسا ىلا ةيبنعلا رصعلا يف ةغلو ةاجنملاو اجلا رصعلاوأ

 ٠ هلك نبع | نارا ترك هي لكلا فو ارامعلا اضياوصملاو.ستلا |
 (( لع باب ن 00 ع صحي ؛ي هرثلا صع | ةرجتو ةّرملا ةَرصعلا *رابغ سا ّصَع اهليذل ٌةبيظتم
 ١ + هيلع 14 2 هعرغ ىلع ضصع 0 هلع كير بانل اق .اضلل صاد ريكا

 يل. ٌصعلا رك وه لاا لدالاو ردم ثلا ؛كاَْعَُمرغ فييعتسي ان داص ْ

 ادع هو يقلل كح ص صعلاو صصعلا# لدالا رولا موضح ناك اذن

 أ ' طعصعلا * عجو ةصعصع ٌصوعصعلا صعصع | يلا ةرصع انيلإوم مال ؤه لافي: ةيدلا اضيا هبا ةرصعلاو |



 صح ٍبصَع

 0 ب ب ب7 ب جبرا
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 اهزاد .فاوتسي ةزلج ىلا اج .موققلا لجزلاواسوج جراب ةلطسو بصعإ
 ارا اطكاس اسوا ع بوست إو هلام شتاوي نول يسع ولا وعسر |

 اعز اهنَع يسع ىعورملا نمو.فيطللا فيلو دج وتاج ])ومتسينا
 تو كو ترص# دع اوس يس يي

 وا صو اوم لوو ا ,زع وقل روحو م
 رسضأإو لكلا روصو وصمت َءَوصح .الاتيرصحا هيدشلا ىلا يف هيرعتتلا لادا ىس ديس

 عا لا لوعة صح واس حو بما ظل
 روت انس عوتلا رس وح علال حتوم س

 رصمن تكسو اإل سوف هنو ا دم يسلم

 ءونصح نع هوغوبوت رصئخإو - 1 طع ةعزكا الو امنا درو هقول

 سنس ل وتعد هس كل دور صح دس ب تنال اء وس ددصصي ليزلا دعو
 و . ( احح .ىسوقلا 2و اعز ةرصمل 8لِر ا ىتالا عصب كزلج قو د ل

 ردح ضو كمَعو قشر صا جاع اطل ىلا كالا رشا درا + قث ظ3-53 .رثال ها توك يش كأي

 تعا للاع- لات ءفزلا لع داإفا سبي رمشلا + وع وع توا دنس تتح هيسولب لجو
 ارو. وزلع مح. صمةيسآئلل لمس عامل را . قيد واقعة كيور عصم
 . رخام ةلطروصتإو هع هس هذ هد ىمللا | يف طاش صم هت لتي
 هع للاَع عرس زل اع رج يلا لامن نم ؟رعددالرجل ارو ةوعنم وحب هس ىروعو بَ

 ثَز ى .ةصسّدتح _ لاو ةسيعا ارح هوي ءوصع

 طرح كحل موس 7 عج ءوعو .بسملاو ..ةرطقلا هال
 جرأة كسك در 27 لسشلاو يلبس جرتما

 هه وَ الاسف وع سوح تترد لالا تلي هَ "ماع كلذ دعب يب ع ضسويو

 مو. ا نلعب سس ةكلعو. لي والد لعو لعد روج نورصعب دريس ونا للا. ”نورصعب هتوأ

 رست هوبا ,] ا . طلعو لس با يبل .نولتسسس توغلا ونا ل انو تاجا يبا ةرصفلا نم
 رص واتا ستوك .كسيفلا اكو د صوب ربل نوم التو - رفا ر صح م

 , هس ل رغوَعو . وصح «,لطاع مسا رصتاغللا ةروشلا 2 مرسم اوك سو طر أ لوول لع

 [رطمالا ظدعرضالاو "ديا كيلا رص سيرا او هلا سع + روي هي | نوصي هزغو روش
 وكما ضير راس .شرعلا كلا هَصِبَع عري لاوع اهيل تضل كارلا سرصعو . ىرعللا دعي كرس
 صاح ب رسال تسوس راد < .خيلعالاك را نرسل تضهر ا ضرما ف كلخو وا كرا

 هلا * .بدغلا ارم سعي ري 22 رماوملاو عرزلا رصعو هلع ةيناس سيلا ف سيح ولا

 سلع ةمو ريان دالعو ةضر دردشلا زف رت لاء رداع رويس
 2 كم ع راسا ءوسصوحو# روهدللا ىم يضف ترص و عيورلاو .رصسملا ب خخ دل جرلا

 جامو روصمللا ءوجبلا سس سنا ةزاصمللاو اصلا رجلا للا 1
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 بصح [----

 ٠ ل تس لاب تالق لح د شالا يلو ف بع

 0 ! ديكس جاجا هيب حجسلا 20 كارا 0 2 و ا

 3 ||| درا نيالا. فرط بالاقو ايطاحلا ياا هي ايبصع قاعي . بصح !ناح ميلا ع ذححلا ب

 1 دحاولاا اهب يد م م باج جالار تناج ماو بصوصعأ+ هج حنت ءينلابو دا! هول

 ١

| 

|! 
> ٠ ١ 

 ا

 5 | |ركذلاو ةرثقلا اهيدح- ينايلاقو دنا, ركذلإج| تعجايملاهحتجل ريبة
 || ةين نادت ةضحلا م . ةيضع اياحجي يا ىتالا بضعب بيقذريا لاا .بناصع ادراصو ايحبجلا مينا

 ًازكتم ىجحلا يأ ةتاحلا كيدوهو ة ةيبسر.نيالاك الو بجرح نمارك تيصوصقأ»
 م, يهب ةصع مانا الث سلو ايوا ناك ةعزقيم تاءايرلبنل و

 ةصمو .ىقاا كيلا كلا وجسد ة لد الركذ لك ا ياورع يلي يضع. ء جدن ىلع

 رراطلا+ فصلا يغرق اللا عيل ىو دييج أ ليظحوموو بصح > امداصملا*ةقانلا + مع

 ىلا لك يور ريق مم صحو ع يهوخاب سمعت درصي ةماعلا, بدبلا ة نيكي رجلا طق ةنلاجلا»ج دوت
 جيا يو .تندنبلا 32 ١٠تيحال اك يرخلا ها 5-5 جيشا نيب أم راديضعلاولاربظلا+ لادا. لااجزلاا

 ادلااو ريغ نم ةلالك نع لاجرلا نينرب نيذلاا ةيضعلا | اهلع تبدك دلج نم هلق ديهللا طعر-جيسرالالا
 | ةديرف ال نك ل نم لكذ ياللا الخل ا ىتعلاولاردصلاا وا ةيبجلا له لادجت ةاريدللا نم تا

 هانا ارا دبي 3 خدع ةطخح وج كيم جديع اهدا ارو ةايدلا» يحلل ةمالط ع

 ورا يللا ةمسناج معلا «شايصح ةماجلا + بالبللل رخو يادجلا تعال + بت

 ةلصفلا ةيصعلا ةيطحا 0-2 جخصحلا كنؤح| ةلرخ خبص# 0 ويه لاقو ٠ ديدملا نيم برم

 ملوح لاق نم لجرلا ةارقجر دّضعلا ىلا ةيسملا فاضياح ممر ىنح افاج حمال خالو مخ

 تل اذاف هاهنموه نم عرج نع نرياثلا ا تلا زوجي بصح دوربو .بصع اديب لاغف
 * ةلمالا هتح هت نيم ىرا تلق كناكق لجرلا| بصحلا ليدو ءاًّصع اي دبرغ لاغف حولا

 ةقر لاق .لازكلا باتمعلا مهنماطا رهيبتحلا ةبو.ن 4! امالا ديبالا خ

 ةيادجالا قورخلا لوهج نيوالط لود يا بتل حدر ارداو .بدجملا شن 5
 1 ةيلّصُملا دورب جمالا حط ااكام مال ناكملا نيه وردا دج بضشلاج يبل
 ةددال ةبيضع ةقانر.5 الزلا وا ةافعرلا ةآرلا برضا | ىلا كلذ يف وربخا ةيماالا دج ب ٠, ضويدلا
 اا |ماحمالاب بعت ديلا بيبسعلا » اهذغ بحعبالا| ردص» بّمقلا .بالبللا ريغ نال حلو

0 

 د

 رولا يب ديجحل اخ ةكصح ., ةصهأ ح يود د | رحب يبانطالا نحر ردعالا ىلا لاعاذملا بال

 كرالا ةلاقلاب تيدي 3 كذيا رد هلك مسجلا يف اًرذهح نايبضلا نه ةكيشإج .-

 59 ياهلا تل 7 امها | .هللا ةمعلا + كباصحا ج ريقللا ملابخو بال

 عن 3 ا

 ردح. بضحلا « ةيدحرا ثحفا ديد 8 535538650 محا |نهقيلاك .اهملاّدخ ا يح ةلخخ ةيصع

 هب, لييادلا ريهظ دنع نيا لبق ريدعو بعل | ريطلا» لفغا» لااجيلا يم ةبعحلا» اتي
 اادودلا تشيالاج ئيلعمت ج باجهيلا 5 دجال امج عيال :دامعلا ىلع ! وحدنا هج هاه

 يضل“ اوس او بورما 4 : . هوي سجل

 لنك



 رصع رصع

 1 لاق نريقألا لجرل 1 راتوج قت ؛ ةطسو بلا

 ضورعلا نءو.فيلللا فيسلاو ب عئاجإو لوهفممسا

 قلما

 ديدشلا وا ٌرملا ذيدشلا مايالا نم بّضبصلا

 اًماطم

 علصالا عصخألا ب 2

 ةدضعي ّىشلإو ٠ تام ل ديضمل ٍلجرلا دصع

 ىلع ةهركأ اًنالفو . اهعءاج ةأرملاو . هدقعو داو اًدصع

 دصعا * تام ادوضع دصفي لجرلا ديصعو . رمالا
 يفخرطُأ رمالا ةغيصب كرامح يندصعأو . هول لبا
 مسا :ةدطاقلا ** يفاثا .ىلع ةيردال ديا ينرعلا يأ ١ هءايلأ

 00 و ثوملا دنع ةتنع كسواي لجو لعافأ 1

 «١ نويند فو ماما د صحلا * نلإو ردصم دصعلا| | ا

 يا طاوسملاب د يعم لل .جيطلاب دمي | َ

 انآ رم تلح سا اعرو٠ ةلوعنم ىنعب ةليِعَق ىولتو باث َ

 .ةسياح لاو ةسبح ارصع ةرصعب ةرصع ا

 كام تا هوو ّيلإلاو ةيطغلا هاطعا اًالفوأ | ا

 ٍفو ٠ د + جر كا لمدلاو. هيل ل جرخ سا بوتلإوأ||

 ٌسانلا ثاغب هيف ”ماع كلاذ دعب ب مم با ةروسأ |

 تو يا نورصعب ةديبع وبا لاق. نوررصعب همثوأ|

 نوأغتسي ثوغلا وبا لاقو.ةاجنلا ا ةراصغلا نم وهو ا

 روحو. .عورضلا نوبلحي لوقو ٠ بتيتعلا ارا نم وهوأ || ا

 ةروسلا يف مهضعب ًارق ةنهو» إو اوريطنأ لودي ىلع موقلا |

 اد ثلا رصع نورأع كيسا نورّصعي فو رك ذملا ا
 ارباب كطلب مارا ع

 وأ نيرتغنملا تقفأو وا ضيا __- داوا
 عرزلا رضعو تنشط ةعاس تبييلا يف تسبح وا ثتدلوأ| ا

 ا

 "ا
// 
! 

| 

 . هرصع ِ ناك ٍةرصاحم ”هرصاعءو.هل اس ماكأ تنين "

 يف ثرضع ب عم أ راثإو .رصعلا يفلخدلجرلا ردعاوأ |

 -نجاولا ك و يمص

 اهراد نإوخسب ةيراج

 اهراهخ اًظقاس انيوطا يشم

 اهرازا اهنلغ ن..ٌلخب
 اهراصغا اند دق وا ثرصعا دق

 | عواطم رّصعتو اوزبدمأ لوهجملا ىلع رونلا 5

 سو ١ اهنلا ةوتحتو لطف ةرصح .لاةي رضع

 مثل ا يلأ لوق 4 ٌرصع عواطم 0 هو بنعلا
 رزعاوملا اهم عرفلا يطغب دوخ

 رصفنا كلو + غول
 | .ةرضع ىنعمب هوو بوللا رصنعإو . فد رصع ديرب

 || رصنعاو' هل ٌرصَع هرصلعإو هسفنب كلذ لَو هرصعوا
 يو . ( اهمهتنا سومافلا وحن يفو ) اهعترا ةيطعلا

 ثيدح يفو ةعجترا يل.ةرضنءا مث اميش ءاطعا ساسالا
 نبا لاق .ةلام يف دلولا ىلع دلإولا رصتعب ”يعشلا |

 ليقو.. هيلع عجرب قع ةيعرقنال لعب “ هادع امنا ريالا

 هب ضع ام ءا[ اهووضنعإو .ةنغ ةمبحو ذايأ ةعاق ىنعملا

 يدع لاق .ةغيسيل ًاليلق ًاليلق ةبرش با ماعطلا نم
 ديز نب |

 نايلا 4 ةكم ردح

 ٌقرْش يف قوس ارح

 يرأ. هاعأ ءاملاب ٠ قاكلامن 5

 ١ مرغب الامد هدي نه جرختسا نالف نءرضئعإو |

 حقود“ اهل 1 نالغبو ٠ ةعنم اًنالفو٠ لخ ٍنالذ ىلعو

 رجا نبا لاق . ذخإو ة ةنم فاض ءيشلا

 أام ةلعفا ال رظوقو ٠ 00 مسا نيالا
 ءابظالا دنع رضاعلاو ذل

 د وا جارخ 0 و

 وع ج رصاعلا 67 ةرصاعلا ”# جيلها لاك

 سَ # بتعلا 1 رضعي + راجعا ةثال ةثاأث : رصاوعلاو

 راصع ع جو: نإلاب فالغمو ةاسنلاو ديدشلا رابغلا |.

 |*ر ضع اءبلحت امراضعلاو. ينيج يا .رهدلا نم

 الا رحل ول

 .ؤريغو

 لان سلا اغار”

 ف امو زويل موينثلا ند 0 ام .اةراصتلاو ةراضعلا

01 



 بد

 ويم 0 رالف لعد: تاي ظيأو هل 0

 بصعنأو ا ا نبط 0

 راض موقلا بصنعإو . ّدتشا ةيغلا||
 بصوضعأو 4 عنفل ءيثل ابو. دنا اهيذخن دش ةقانلا|

 الف و .ةبصع إو

 تدار ىذ اركب تبضوصعأو
 جّيزارم تابذر نايذلاظسو

 لبحنإو ووخو لي ا بع اور دلعم باصعلا

 | ليان سوب بعام ةباصملا»+ةقانلا هب بصف يذلا|

 قنعلا واردصلا وا ةيبجلا ىلع ء لعل ةاروتلا ن 7 01

 ْ جةذوع اهوذخنا انك ةنايدلاو ىوقتلل ةمالع ديلا وأ

 | ةناذلادا تالا 1 م دصم منفتلا 7 بئادع
| 

 ةلزغ خبصإ درب وه لوقو ٠ دوربلا نم ٌبرضوأ|

 / فاضي ام عيجيو ىنثي اغإو عيجيالو 0 6

 نا زوجيو ربصع دوربو .بصع ادرب لاقيف هيلا[

 مع اًبصع ابو ترش" لاقيف اًمضو غي

 2 نم” وه وجكصملا قمرا نمل ابالا تالا غبص

 ارض تللاعم راب بدلا يف نوكيرجا

 نةلعاَقَم مال ناكسا نييضورعلا دنع بصتلإو . قّلخما

 | ىلا كلذ يف ءزجا درو رفاوا ١ رخم تنم ضورعلا ف

 رد يلا العلل وغض( ْنايِعاَتَم

 هب ام وهو بانطالا نم رغصالا وا لصانملا بانطإوأ
 ارو هلك مسجلا يف اًرشننم نإويحلا نم ةكرحلاو ٌسحل

 :ةزلا ةبصعلا © بناصعا ج رولا سايخو بالبللا

 نع ةمعل اك ةباصعلا دم يا بصنعا نم ةّلعف ةبصعلاوأ

 ارواج ناو القا ىلا لاو .قعمو اًنزو معا

 ؟ذلإوا .تعةجاوريسلا يفتّدِجلا الأو٠ ٌديشا اًباصيصعا ذغلا ا

 أ 1 سلا ناعون ل 6 1 اهاعجي يأ قنالا كَ ظ بيوذ و لاق .بئادع اوراصو اوعبدجا مونلاوأ

 ريصت نا لك شو رر* عم ةبصعو .ّنهت وجب ب مصعنرصي | ةعامماو تتركحلا د 0-50 رهحا مغ "م 6 ةياعلاو هوغو

 عمد 1 ةرشعلا نيب اموا ةرشعلا وا ربطلاو ل
 دلاو ريخ نم ةلالك نع لجرلا نوثرب نيذلا ةبصعلا | اهلع تبتك داج نم ةّدق دوهيلا دنعو . نيعبرالا ىلا[

 ل تأق اذأؤ ماهتنم وه نم مرح نع نوياذلا ُُ |

 ةاعمالاب بّصعت ةئرلا بيصعلا * اهيذخغ بصعب الأ

 لن

 |دهجيألا 1 0 للا شا 0 ةياصيلا]

 بصح

15 
 موقو 0كيانحالاو اني 57 هيض كمَع أ

 اهناكو هبال ةتب ؛ارقو 1 جلا لجرلا يف
 || مال ةبصع اوس امو .هب عسي ل نرإو وبسداع عججا
 ظ فرط نبالاو فرط بال اف هب اوطاحا يا وب اوبصعأ

 |عيجماو دحاولا اهب يس مث بناج 0 ملاوأ
 ” كلا ةبوضدلا هرم يف اولاقو ثوم

 اااًركذم قتلا ىقاطاعلا قسوم ةيبسو .نبالاك|

 يو عيني ةبصع ماا ةثالث ةيبسنلإو .اًنتّوم وا ناك |

 ادعو اا كيلا قون ةح .لهديأل ركذ لك |

 نانلتلاو فصنلا ّنهضرف يتاللا ةوسلا فو وريغب

 لئومافلا ف يو. ؟اكدبلا عم هال اكىرذخا ىننا

 ةضيرف هل نكي ل نم لكف ضنئارنلا كيس اماف دلو الإ

 ١ جدخ ا لعل وش ىقب : 0 هج ابصَع وهف اي

 يضف جةيصتلاو بصعلا ىلإ ةب فئصعلا *«تابصع

 ةلصالا قش 005 .ةحود فطعفات يصعلا ك كثكمد و

 مال هيبأ لق نم لجرلا ةبارق و ل ىلا ةبوسنملا

 * ةلصتحلا هذه هسنن نرء ىرا تلق كناكف لجرلا | ب
 ْش ةبؤر لاق .لاّرَعلا امها

 ٌبادجالا قورفملا لوهجم نيواط
 ةبباصعلا دورب جماستلا حط

 || ةدنال بوصَع ةقانو.* ًالزلا وا ةاححرلا ةأرملا بوصتعلا

 روت نب رح قاع ثضعو 1 َج ىوشتف |

 ىرألا كمسام بردي ل كنلوا
 نترايلا تاير تعالو

 ادق كا ديدغوا رحنا ديدش ٌبميصع مويو

 (لعدتنب ليادلا روم هه ا لوع دقو بعت
 5 [يذلاودتلا بّجمملاو ٠ تابصعت ج بناج ىلا ليم



 وذع

2-0 7 . . 
 ءاشعلا ريخ لاملا يفو |١ء راض س يركدذو هرفاوس

 0 ايزصبلا كس ةواشعلا#ةقعل إو برغملا ناكشعلاو
 نعلا « ليللاب نطمالو راهب ابوشنإ نامل

 ١ءقو [ذعلا وذ 1 تففيقؤي قلل لانا اعلا

 ديرد نبا لا

 امعلا نم نوكي ام رخ 51 نيعلا يف اشعلا ئراو

 ليللاب ءافطلا لك نالت ف ريخأت ىلا نأ
 جايك لاق. 3 .رضبلا فعض ثدح

 اغا يذلا 36 5 رونو
 اذه اذا ؤ دعو خا اا ل

 اشهداف موي ةيطعملا ت1
 اشملا ثروي هآشعلا يل لاق مث ةعاس

 ةعاس بّرشي نبل دق وعلو .يشعلا ماعط ئشعلاو
 ةقانلاو علا ثّموم ةاّيرشبملا + اهدعب وا منغلا حورت
 4 ديب طبخت يهف !مماما رصبتال ع 0 ةي يلا
 أ .لخغ وا ثئو ةلظلاو ايش وتلا ذم اذاويش لك

 دع طب>ةطبخ لككايف فو

 : هليل اوسع 0 نم طيح لكل
 ةرلل علا * ءاشعلا لكاي يذلإو ردض» ناضل,

 ةوسعلاو .ةعبر ىلا ليللا لوا كري ان ن0

 دصقتف .ديعب نم اليل ىَرب رانلا نم ةلعشلا ةّوشعلإو
 يتاظرا لافيو: تلو نايباريغ لك ا 0
 اب ةتريخا اذا كلؤوراسملم ايا كس كن 0

 .مراصإ ريغ عةبكر يا 2و

 نم وا راهنلا رخآ يينعلا * ةّيلب وا ةري> غي ِهب ةتعقوا
 .رصملإو رهيظلا ّىشعلا انالصو . ةمتعل | ىلا بيرغملا ةالص
 | اورغص مهناك ورّيكم ريغ ىلع ٌناَيَشسَع ينعلا ريغصتو

 غي اًضيا ليقو : تاناَّسع عيجإو انايشع
 !تاعاازكا ىذعلاو ٠ تان :ايشيشع عجم او نا يشيشع

 ودنا يسع 5 ةيفعلا لي يرلا لاف يشع ريعبو

 نإ لاقو. . ىنعك سما 2 8 سما ةيضع قي 1

 ىنعم ىلع برعلا 5 امو ل ةيشعلا ٌيرابنالا

 هريغصل ثت ٍِ

 لوح 0 تراد ءاللاب لبالاوا

505 2200-0 

 ع هيشع عبجأو ةيشيشع ةيشعلا روغصتو . تايشعوأ٠

 ساي

 ةيديشعو اًنايَشْعو 8 :اشيشعو ةقينع ةئيفل لوفل

 5 هع ا

 .يوشع ةيشعلا ىلا | ةبسلإو تان .شيشعو ج تايشيشع و

 »الي يرلا ليطن ة ةيشع ةقانو.٠ باحممتل | ضيا ة ةيشعلإو

 ناوإوشع نانأرمإو ةاودع يثالاو ةرادملاوذ ىتخألا

 شع مخ ارعش ةدعل مسا اًضبا حصل وع َج

 عضوم ىنعتْلِإو .هانعلا لكاي يذلا | يعن ل

 ماقعلا لك

 : نز نش عاف رركذ نزوشعلا
 .'هّدشو هالو ةاوط ابصع ةيصعي ثلا بّصع
 اهظبخ مم اهيلا اماصغا نم قّئفت ا "يك ة 1

 . ملا بصع مدبصعال جايا لاق .اهقرو طقسيل

 لوبصع ابعطق |ودارا اذا رت ةبلسلا ديبع وبا لاقو
 .اهوعطغيف اهلصا ىلا اولصي ىتخ ادي ع اهناصغا

 نم اطقسن ىت> اهدش شبكلإو سب

 .ةلزغ نطنلإو ٠ دنل اهيذخغ دع 0- عزن ريغ
 .ةمزأ يدلإو

 رعاشلا لاق

 ربصع ياو قيبرلا ماف بصعي

 ٍجطولا هافشب بابا بص

- 

 ا يتيصخ تل

 .ةفتج هاف قيرلإو . هياع فج مثل اب قيرااو

 روثلا بصدعو .

 نانسالاو . ةياجوا لان هب اوطاحإو
 ةذشك و وحنو رع هل

 اوهمتحا نالفب

 سه ربار

 شاع يو

 0 هيثلا 6 .لقذالاو ١'فوخ وا

 0 دس يس اللوم

 0 انفال هب اوطاحاو

 هعّوَ> ةبصع 7 تعينجا مك تيصعو ليبألا

 الفو . را

 أو اوعينج 1 نالفب موقلأو

 - 0 و :

 ةلهجو ةباصعلاب هّدشو اذ ةلعح يا هدّوسو ةكلهأو

 عك هذ

 اقنع .ربلا ط د لالا تيصعأو ٠ ةيصع

 ع ىثلابو ٠ ةيصعلاب تأ نالفو. ةباصعلا دن. لورلا +

 لام نقل خب عمم نالافل بصعتو . .هب يكرو هب ؛ عقل | ىنع

 رع ة ٌدجللا قاس نت 0 نع ذوويلا| اياشع 1 0 دم يعاد ةيشعلا مشع 0 اقو يشعلا|
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 هدرا 0 هو نيحايرلا سوزغ نوولص حلل ودل

 ٌرفصتو قدن مث دخت ةرجش ةقدعلا *قوشعوا 5

 قشعلا ىشعملا * قّشع ج

 مثعو . نمسلا هيف ذخا امتع متعب ريعبلا مَع

 عب ثنا معن + سب ايو ام معي ل
 كلان واجرجاب ياو مَع زبخو عيطلا مث 0 ظ

 عبطلا ةّمشعلا * ثشعو كمثاع دحاولا جت مدع إو ظ

 ةيشعل اك ىثالاو ركذلل ينافلا خيشل اوال ازه ىباياوأ

 * ةسيايلا ةزبختإو رهظلا ينخنلا وطخلا براقنما و 1
 كي ةاكنملا ع ننال سدا ىلا" ع زبخأ|

 اقر رعابطر كيك ابان ورع قو غل
 كشعلا # ةوبه ةباصا 6 باي رج اه هارشع ْ

 رعاشلا لاق . سبيو تبن ىتح جاه امو رؤس مك |

 + ةموشيع ةدحاولا . موشيع ميرلا مؤ حوانت سك ْ

 سبابلا رجثل إو اريك اسع نمو اظانخا نينول لك مشعل

 رةوبه ةباصا نمأ
 0 نرخو د از د انفع ندعي لجرلا نشع

 نشئعإو لجرلا 1

 5 ريعل ةيتأو انالف قع .اهتبار' "عب مع ةشسع

 ةاذل | ن7 رشع ىنهع ن

022201 

 ناخفلا 7 ةط اما ةنافعلا * ةؤعسلا لصا 0-0 |

 0 عل | 00

 ءلا ىلكما ديدشلا روامعلا

 موس د

 ةرزخادع قنالاو ْ

 نز ش عيفركذ نّرتشعلا

 # ةموصخل 0 اهج وز ةأ ارا تلوم كلم

 كي عب اركان سارتر نزول لكنك ١
 هس

 طناشعو َن 0 ح مسجلا[ |

 مل سبا ليوطلا ب :اذعلاو ىتتعلا - |

 ةةئاشن نع ج ا ىالاو. 8 د[ 0

 رصن باب نم ( يداو )اودع وشعب لجرلا [مع

 0 ١١ رصبأ وأ يع وا راهتلإو لاللاب صب ةاسأأ

02 0 

 ٠ اهلا فصتنا اء دعب شع ليلبارحم ةودغانودغ | آلي ةدصق انالف اشعو .ىتعأو ٍشَعو لالا ,رصوي|

 ا

 دف يعل ىلل ليق اذإو . 2 للك 5 ا

 وذع

 |3121 داع: رصات لكرام مث لضالا ره اذه:
 امر اًوشعو اون اهيلاورانلا اشعو .ةلضف بلطن الف
 ءاكرق وأ ىده ايجار 1 دضتةسم اه دصقت لي »ل نب اهلل

 عباس لاق
 وهران ءوض ىلا وشعت هتات ىتد

 قوما رت اهكبَع ران ربخ دجت

 عفو نيوز نان عوذرم وهو ايشاع هنان ىت ىنعملاو

 لبالا اشعو .ءاشعلا ةيعطا انايذعو اوشع انالف
 .ىنعالا لعف لغف لجرلا اشعو :ًاليل اهاعر اودع

 ةروس يق ةنمو . ضرعإو هريغ ىلا ةنع ردد ةنع اشعو

 اكل هل مق قتخزلا ركذ ن نع شعب نم فرخ خلا

 راهنلاو ليلل اب ةرصب ةآس اشع ىَشعإ لجرلا يشع

 ءاشعلا ينعو .ليللاب رصد لوراهتل اب رصباوا َيَعوا
 , ةيفاع يف تشعت لبالاو . نافع وف ةلكا اشع

 تأت يتا١ تار اذا سا ةببآلا جيغن ةيشاعلا لخملا يفو
 اَوع ج اهعم تّدعتف اهنثعب ىشعتت ينلا ةاقعلا
 طا و.اآلبل فرن ينلا مغلإو , لبالا يئاّوعلاو
 2 ١ 0 أاط دق ةوا 5 ةيشعلا 00 ع +« ةلظ نالف

 ان دال ماكر لئالاو احمل ةفظإ هلق ةدالمبف
 يا. اًديور َشعو انبور مح ملافما نمو .هب قفر نالف
 انالفو . داطعا ءاش ءا ,ةاشعإو . لجمت الو رمالا يف قرت

 || لجر 01 ىتعتوا 2-0 ا انالف هللأو .ةاشعلا عطا

 يب ا

 اًيذاعت ةنع ىثاعتو لاذع يب ام لقنالو شعت نم

 الاب وانما وتد |رب ىفعا ةئاهتن نم راو «لهاجت
 نالفو : ايس هذ ظتن دو َّن هلل امر هاشنعا|

 ٍْ اهدنجو هاععتسا' اًنالق :ىئعتسإو ءاذعلا تقو راس

 ىهو ئثعلا ماعط ةآشعلا * اهب ىدتها ارانو. داع
 نءوا مالظلا لوا | ةأشعلاو . ةيشعأ ج ءادغلا فالخ |

 لاوز نم ةاشعلا تا موق عزو : ةممعلا ىلا برغملا

 اوادعنإو رمل عولط كا ليجفلا
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 "سبنو جوك زبخنإو ٠ اسمي ضرالاو ًالكلا نيف

 .ةظيلغ يا ةفع ضرا يف عقو اشاعا لجرلا ننعإو
 موذل]و.هتسانكن م ةبعزا يبظل إو . ةللص هاجاح ن نع[الفو
 ياطنلا فصإ قدزرفلا ل اق . مشع ىنعمب

 اننعأ نكلو تماناشكوا راك

 تلا :ي2اك ضالغا نم قا

 . مقرن اًشا دعنا صيقلا ىنعنإو .ةلغا ةندب هللا كئنعإو
 ةربم |وراتما موقلاو.اشع ذختا [ثاشيعارئاطلا كشدعإو

 نشعلا ةين'ةغلو ليلا ةكهنل وو ا
 ١ نع لجرو:ابلظي الؤ ةقانلا ةكض رش

 يق دوا ملا لييلق كليوطا|
 ِهدَع نم وب ةاجو امنع يتأر نا ينم كفن رجارلا
 - ا . ةلمجلا ندا هسلو ع يف عل هشلو

 اذ ميو جلا نانا بطلا وا

 ضرالا يف ناكنإونكو ركو وهف ةراعوا لبجيف ناك

 نمو: شاشفعأو ة 0 شاشع 0 اح داو صوخاوهف

 قف هيف كلل 'سيا كيسا .يجرداف كشعب سيل ملافما
 نسلنو :هل يبنيال انا طاش 0 20 . يضعاف

 كلها يفيتل إو لاعلا سّسلت يا كشافعأ

 يفبو نأبيش يفب نيب ناك "موي هل دعس يفب دالبب عضوم
 ةسفن بطاخم قدزرالا لاق :كلام

 ثفرعن تنك امو ٍشاشعأ تفرع

530 1 

 شاخعإو :

 ربر> لاق - نابضقلا ةقيقدلا تبنحلا

 سر 7 يف كصيع تار اوف

 جإوضالو عو رذلا تاس

 ديلا ماظع ة ةقيقدلا وارت ا ١ ةليلقلا ةلبوطلا 5 ارم عدلا

 ع * ةماعلا دك خابطلل يت 0 علا # لجر .رلاو

 ضرالا لاو. ع عضو. ريالا ضّتسمو.بلطما ||

 شوشعملاب كلج ام جاح | .رويطلا شّشعمك ريصيف انش ةيواز لك هي ًابخنف

 لاق لعيلاودلا ماظع

 | ةميثللا ةرجشل إو اهلفسا ّقدو اهنعس لق اذا ةلخفل | ةّضعلا

 5 , لاق: للا املا وا

 قشع

 اعزتنم ةءاددخا اظحع ةلطشعي ةطشع

 ى دمي بكار قفل حملا ا دحفعلا

 ضعب

 لوا ثفضرم ياه كتفعاف اةلكآأ فتح
 كثفتشعت امو . ةهزكأو ةزّذقأ يل اذه بنمعأ انإو ؛يئأنهي
 ناكام اًرما تبكر دقو .فّرعي ام يا. عبق ما يل
 * ةسبايلا ةرجشلا ف وشعلا * فرعي يا. كل فّشعي

 الك أي إف لكأب نكيل ام دباع ضرع لادم

 ولاواخملا لكتايا دل مشب ةضان ل ةاذشلا و

 ريعشلاو | ي
 قشعااذ 7 1 مَع و مشع ةقدعل ةقشع

 ضيا ىلا مطالاوا نفاع هاك يو يافا
 لاب سو اند وللا هنأر دا لع قشعو
 مسا قش وشاعلا * لا ا رالف شعت * هب قصل | ن

 * قش|اوعو قاشعو نوقشاع 2 ثولإو رك ذهلل لعاف

 ريثكلا قيشعلا + قشإوع ج قشاعلا ثنو ةقشاعلا
 دن طازئاو] يوب تحلا تبغ ىنعلا + ىتعلا | ؟

 كاردا نَع ٌنحلا َىَعوا ةراعذ: فو فافع يف نوكيو

 اك الا ااا امرأ قدما وع
 نيراق نبا لاقو : روصلا ضفب نامت لع وركن

 قذدعلا ةابطالا تدع دقو.ةاسنلاب مارغالا قّشعلا
 فصن قشعلا نا طارقبا لاق ىتح ضارمالا نم

 ندبل اب وقأععا ضارمالا انلث هنا ةيارانلا ل اقو.ضارمالا
 دسافو عبطلا ظيلغل ضرعبال اولاقو اع ليلا
 ةقمعلا ن قشعلا ليق . ةمطا عيضوو جازملا

 كلام لّذب كواشلا "كفا دنع قشعلاو :ركذتسو
 ا هيلا ردن حس اه لم كيا زلو
 اعوداغ قرع بلتلا يف عقل رانوه ليقو . قشعلا ةجرد

 سيلا ا راك ابوبلا

 ة:ةذ ىتح ىشعلا لها تلذعو

 را

8-1 



 رشح

 ا 5 دقو ةرشعلا نيع 0 دق و نوكسلاا |

 .توينانما دنع تاّرقعلاو. تاّرشع ج تدلع |

 داحالا تيب يا ددعلا لزانم نم ةينافلا ةلزنملا |
 * ةطل الا ىنعمب ةرشاعملا نر. مسا ةرشعلاو .تاتملإو

 نب افننكواو ركذلل لمعتسو:.ناترشغ َنوُرْفَعلا

 زوجتو :اًرجو ابصن ءايل ابو اعفر واول اب برعيو ددحإو
 لاقيف عيجلا نونب اممبشت نونلا طقستف اهكل اا. !مفاضا

 | يِرْمعلا * !ماغدإو هب واولا بلقب ّيرذعو جايز ورشع

 أ ن ثش يف ىرشع انثالا اعملو .ةرشعل او رشعلا ىلا ةيسن

 عم ١ ةجرفع نوكيرد ؟ نع ةرابع ٌرشعلا رسكلاو . يأ

 هيبباج و دما ذخا -[ راشعلا #ع هنيك نع ا وا رغص

 نيذلا ليجنالا يف نوراشعلا ةنمو ٠ نورانشع جةمزتلموأ
 + ةنم ةنومزتلي وا َنامورلا محلل رشعلا نوبحي اوناك |

 بيصنك ةارشعأ 3 دعا 5ك ردع ند الرج راشعلا أ

 .ةراجلا يف قزرلا هارشعا ةعست ثيدحلا قو :ةابصنإو
 هارشع ج فقيدصلاو بيرقلاو ةليبقلا اًضياريشعلاو

 .عبضلا توصو رذاعملاو ةرشاعنو اهرشاعإ ةنال جوزلاو ْ

 لجرلا ةراشع 7 زينقلا رشع ضرالا كاع فو

 5 قوم اه دحاوال ةتايبق وا نون دالا هيبأ وخأ ا

 بعلي نيدوعل ةلْقلا هاَرشيوعلا * رئاشعو ثاريشع
 اراشاعالاو راشعألاو ٠ قمحالا رذعألا #3 نايبصلا 83 |

 رعاشلا لاق.عضوم رادعتو .رشعلا يف امّدفنإ
 ابتيب رعذلا فرعي 0 ال ال

 هٌعارصف اسق اهاعرم َراشعتب

 نم ءيث يف لاعفم لاقي الو.ةرشع نم رج راشعماوأ
 ٌرْشع راشعملا لليقو ٠ راشعمو عابر» يف الا روسكلا |

 راشعملا نوكيف اذه ىلعو رشعلا رشع 0 ريشغلا

 اذحإو
 اها رزغلا

 ثاشعم ةقأن 31 ضعا| شع نفع ةنال فلا ن

 جاو ةءا 00 0 اا 0 رفخلاو

 توم تم وا

 0 5 فردلا نم ةعونم م فو ةرشع

 نم رشعملاو | اًراَشِعاةلبا تراص نمو ةلبا تيت ن

 جااهظنل | ١

 ضوشعلاو بّرشعلا*دسالا ةرادعلا -برذثع

 2 ضعب يفو . يضاملا مملإو ئرجا ديدشلاو دسالا

 يخاملا موخلأ آو سو.افلا

 |[تبن قرذعلا * اًرضخا ضرالاو تبلا قرشع
 دّوسإو نبللا ديلوتو ريسإوبلل عفان ةبح ثالغالا نم
 ىثعالا لاق .ةقرذع ةتد>او رعشلا

 لش اتالم يبل عم

 لك قرْشَع رك ناعتسا سك

 ودل < براقسلاك دسالا مراشعلا - مرشع

 يضاملا مهشلاو دسالا مررشعلا * ديدشلا نشفحلا
 نم ةقاندذإو :نبرذع ةلعج ةنرشع ئثلا نرْشَع

 قانتثالا ردإون نه وهو٠ تيرغغلا

 .لجرلا عوطنملا ةيشم ىشم اًناَرَشَع 3 زّشح
 . مسج ا ظلغ وهو تان لظن ندا جدع وأ هاصع ىلعو

 0و + لبالا نم ظيلغلل قر وفعلا ةنطو
 ن٠ نذخلإو لبالا عرم ديدشلا وا ةبلصلا ضرالا

 مللا نم رينكلإو ضرالاو قيرطلا ٠
 د ونسأل قءاديددلا :ددعلاو ف هر شعلا

 ديدشلا نّرتِشَعلا + تآاخرمالا فالف َنزشع
 ديدشلاو يف لكن ميونلللا سلا نَوْوَشَعلا «ىلخلا

 ةنروشعلا *نزاشَعو زواشع ج ظيلغلا بلصل وَما
 ا كال

 ليقضي رءاملا لاقو. نرْوَمَصلا ىثا
 ترا تع اذا ةنزوشع

 انيبجلاو بفقنملا افق ةينت
 ان 1 صلبا افع ةنعت ةلغلا تقع

 . ةبرضو ةبدكو ةعجو ةبلط ّىثلا ٌنالفو .اهلفسا ّقدو

 ونلإو.ًالئاق ءاطعا يا ةلَلَق فورعمل و .ةعقر صيفا إو
 ع نم |ولّومت ىنح ماذآف ةليق ةولزن 0 ل

< 

 ١ ةشوشع ع ةندب ٌنشعو ٠ ةشع مز رئاطلا ٌنشعوأ

 ا

 |*رمضو َلَغ (لضف با ه ) اششعو ةشاشعو

 مع ذخنا رعاطلاو ٠ 0 ىنعب اكفعت ةاخلا 0

 أ انماعط يف نوختاليا :اشيستانتب لئالو ثيدحلا ةنمو

 امد



 رشع

 رشاع ىَروشملاو ىروشاعلاو ”ةلوشلاو ةاروشاعلاو ا

 وا مرا
 ىلع ب م واء ءارشعلا عجراتعلا 7 ةعسأت 0

 ةامضوا ادجاتت راظننت اهضعبو ابضعب 8 ىد قولا

 فزع ن بح قالت هم ةرشع ةرشع رع لو دعم

 نم رثكا عمم لو دوبءوبا ل اق .ةرشع ةرشع |و اج ْ

 تكلا لوق يف ألا عابذو َتآلُثو هان و داَدأ

 تبهر تح كوفي راسإ لو
 اًراَثع ال اصخ لاجرلا قوف

 + مازجا ةرشغ ىلا ردك ميشا لك نم ةعلطنلا لالا
 بهذ لاقي. ةليملا نيسلااب :تتايتاسعلا تاتاالا
 ٌيراشعلا * جو لك يف نيقّرذت يا ثايّراشع موقلا

 ةاولس عراشع برو. ليلا ذك كرب وص نك

 ىلا ربك يش لكن
 لاقو. عمانلاو ا ّرشاعلا ويلا لبالا درو عطق رفع
 ةيناغ وهو نيدْرولا نيب ام كلاب رشعلا حاوصل | يف

 رسكل اب اهلك ةامظالا كلذكو رشاعلا يف درت اهنال 0
 تدرو اذاف درر مسا رشعلا دعب اط نسلم

 ةع اهرمظ ليق نيرشعلا موب

 ميلف نيرشعلا تزواج اذاف كك

 .راغعأو روُدُع ج ةرشع رم جر ثُملاو زوج
 ريغ نم هلا ةّردلا لزغ يتاا قودلا ضيا ردم
 داشعأ ٌبلقو 7-5 را راهم عيرجت نا

 7 ىلعف 00 لا كاع رود 0 ردِفو

 اوق راشعألاو . ةرفع الا اهامحيال ةييظع وا عطق

 رعاشلا لاق .رئاطلا شير

 !اف وحلا يف باقعل اكنكت نا

 راشعألا ع اوك يوه نابنع

 نع دوج كيس سانلا حدفقي ل قاريح هيف رج رشعلاو

 هيفو رك هيدفؤ اور ترم داخل يف نحو

 5 |ىهو غيص# نمقالو ١ |”مضيرشملاو حاملا يفو ٠ ةرا

 غشا * عرذأ ةرثع . ةعطقلا

 دا ومو ارد ح

 يف انأو يبس ا

 | مريخ رشاع هاروشاع نا روهشمإو ةعسان

 لاب

 |ياوامكواَشع نقلا ءاَج لانت»لدملا ةينصولا

 ا

7 
 ةدحاولا رذصالا داعنلا ةخاخلإا ةخاذن ةترثو هاضعلا نم

 ثالغا اضيا لانيو .٠ كلم ارشعو رشع عيجاو ةّرشع

 تاكو . عدلا ل يو رشع ع روشلا يلايأ نم

 .ةفورعم نم ةأيشا الآ رشعلاو عستلا لطبب ةديبعوبا
 لاقي .ثّونلل ددع ةغل اهنوكسو نيشلا تبر شعلاو
 نه ةلبق ..عم بر اذاف. لال ٌرْشَعو رةوسن ندع
 دحا لاقي .ركذلل ناك ددعلا

 لاقي . ثنوملا يف هللا ةنقحلو . مهيب أم كلذكو اًمالغ

 ن٠ برحلا نمو. ةيراج 00 و هاةرشع ىدحا

 ردع عسل 1 ىلا ك كلذكو َن غب 7 لوقت 0 79 2

 .٠ ءايلإو دل و ْن رويل 5 ال نيعلا ناف رشح يفثا آلا

 رثع ةعدتو الجر ر شع

 ترثكو مسالا لال ام. نبعلا او كس انا شفخالا لاقوأ
 نإو نيشلا ردك أ ةار 3 ةرشع ىدحا لوذنو ةناكرح

 دين لهال رسكلاو ةرشع عسا ىلا 0 تش

 : ريغال رشع نحأ ركذلل و راجا لحال رغما

 نولوقيف مايالا مج ةنأ ىنعم ىلع رشعلا ركذت :ةفاغلاو
 031 6 هم
 ثالن رهشلاو .أظخ وهو ريخالا رشعلاو لوالا رشعلا |

 عج طسْولا رخو ىلوا عمج لوألا غسل اف تاَرَشَع

 أضيارخإوالا رشعلاو ىرخا عج ر مخل رشعلاو سو
 دف خيراتلا ةدع اما خيرادلا ريغ ِف انهو ةرئ خآ عج

 اويَلعف اهماياب لاي ردع يل اًرشع انرس فرقا راقلا
 : اهلا ىلع ددعلا رود ةرثكل كلا ىلع انه ثمل

 رهشا ةعبرا ٌنبسفناب ّنصبرتي ةرتبلا ةروس يس ةنمو
 قونلا نمو نايبصلل ةيمل شو ةّلقلا ةاَرشعلا * اًرشعو
 نم ءاستنل كيث وا ةينام وار هشا ةرشع لحل ىضم يتلا

 ثلاث ا ساقن و ةاسقنك راشعو تاواًرشع جءاسنلا| مد

 دع فو دا ل ةدععلا ع ..اكاهيجاتترأ ظني

 5 اذاف . مايا ةرشعو لاجر ةّرشع لاقي رك را

 ارم رضع 0 7 .ثنوبلل تناك اهلبق ا عم

 ةحوتفم 00 1 امهنيب أم كا 0 ع

0 



 نمد هيلع كاكأم ىلع ىسع نا ىلا شنخالا بهذو|

 نع بان بصخلا ريمخ نا الا ربخملا بصنو مسالا عفر

 بصنلا يرييض نع عفرأا ريض كنا امك عفرا| ريض ْ

 . تنا كلب ترردو تنا كبار ون ديكوتلا يف رجل
 | .اهقفو ايس رسكز اج كرت عفر روض عب لصنا نإو

 وب ٍسْعَأ * ريشالا وه جتفلاو خيو تك لونا

 . لخن او لعاف مسا يساعلا * هب قلخأ يا ب كلوعت لعف

 جلا اسعلا * لغلا خارمش يباعلا هاا او

 نيغلاب يل اًسغلا او لافي دابازوريفلا ةطلغو ركود

 أ

 اهديدشعب ئسعلاو 21 فيذخأب يبسعلا +« ةيجعملا يل

 :هب قيلخ يا.وب ”يبمعو هب سع وه لاقيه قيلخلا
 ٌيرحلاب يا ىتَعلاب وا انك لعنت نا يبسعلابو

 يا اذكب اع ةنإو . ةقهارملا ةيراجلا هاسسعملا *«ىَرححاب
 ال ما خبل اهبأ كلَ ةاشلا دسك إو .ةفلخم

 عضوملإو ١ سب اع بشعب ةريغو زبخا بشع ظ

 ةباشع مكحعت ضرالا 52 و "شاع وهف ةبشع تبن

 ٠ تشعلا ثنبنا تبشعإو ضرالا تبشع# اهبشع تبن
 ثالقو ٠ تنمس لبالاو ابشع :|وباصا موقلا بشعإوأ|
 بشعلا تعر لبالا تبشعتو . ةنسم ةفان هاطغا انألفأ
 ةابمخ اوباضا اًباهيدعا“ وتلا 0 ةكعلا
 .لعافمسا بشاعلا * ةغلابلل وهو.اب يشعر ثكض رالاو ا

 .بشاعلا كتوم ةبشاعلا »*بذشعلا ىري بشاع ريعبو

 ةرثك ةباشعلا * بشعلا ةريثك يا ةبشاع ُضرإوأ

 لاقيالو عيبرلا لوا يف بطرلا لكلا بشْعلا#بشعلا
 .ردصم هك او تانعا جا جلب 0 هل

 رعاشلا لاقو .ٌريغص مف س نك شع لابو |

 0 بدلا وذ بغلاو .ارباهس اًبمع مهتم تعجأ|
 نضع ةدحاو بمحل د ةَيشع ضرإو بشع ناكم

 اعل لجرلاو ميلاب ةمّشعل اكةريبكلا بانلا ةّبشعلاو
 ا 1 يبخل ليلا جلو مامد يف ةريصتلا ةأرملاو |

 ل رلا بْيذعلا * هئسملا ةريبكلا ةبعتلإو كلذك
 هع ضل بذل رين ثببغع ثاكمو ريصفلا|

0 

 ا

 جج بشعلا ةريثك يافع زحزاولا كلذك؟ةبشغم|

 || ةقانلا ترشعو .هرشاع راص موقلإو ٠ ةعسن ىلع ادحاو | ىا

 قعن بارغلإو | ةباَشَ

 ع حما تيته ”ْشّشَم ا ال يلا

 بيشاعم

 يرتسملا لجرلا بعل

 ضع يفو.اهرطم فعض ٌةذهثع هآمملا تزهتع
 ةايملا نيسل اب تذهتع سومافلا أ

 ةيح ندع هدشعل ّينلا ديشع

 ذخا اروذعو ارفع مرثعاو مث رشي مونلا رن رشع

 .راشعلاونيئاعلا ةنمو:ةرشع ذخا لاملاو. لومار شعا
 دازوا ةرشع نم ككاو خعا ردع رشعإ لجرلا رشعوأ

 مللعجو ملاومارْشَع ذخا موفلا رشع * ةاّرشع ثراصا
 لاملإو.ةّدعلا هب تّيو اذ>إو دازف ةعسن اوناك يا ةرشعأ

 . دحاو قلط يف تاوصا ةرشع قب: راحتاو . ةردع ذخا
 لاق.تايلإوتم تاتعن رع يا كلذكب

 درولا نإ ةورع

 ىدرلا ة ةفيح ند تر دع نيل يرمعل

 عوز يفنا ريمحلا قام

 ريشعتك اورشع دلب ءابو نم اوفاخ اذا |وناكم نا كللذو

 معني كلاذ نا نومعزي اوناكو اهواخدي نا لبق راحلا

 لعج تنحاصملارّشعو . ةاَّرشع تراص ةقانلا ترشعو
 مسالاو ةبحاصو ةطلاخ ةرشاعم ةرشاعو.اهيف رشاوعلا

 لجزلإو .. ردع« تراص ةقانلا:ترشعإو . ةرشعلا

 مونلا رشاعتو . ةرشع اوراص مونلإو . اًرشع ةلبا تدرو
 يف عساتلا دعب عقاولا رشاعلا * |ويحاصتو اوطلاخت

 ْ 5 - ج لبالا نمرشيعلا در ا ع ددعلا

 خال قبرطلا ىلع مامإلا ةمكن نر

 كيوم ةرشاعلا * قرا نم مهمإو رآجنلا ة ةقدص

 لبالا 50 ١ارشإوع نم ريشعتلا ةقتلحو رشاعلا | زو

 مب ينل كالا ن نارثلا رشاوعو ٠ نفاع ا

 روشاعلا *« تارشاع 51 "ٍ ةرشاع ىسرشحلا اهي



 هب هيوبيسل اًقالخ بوصنملا ريفا |ب اهاصتا دنعالو | ل اقب .ةلكألا ةمسعلا * مدنلإو دبلا ةنم جوعت غسرلا
 يكحو .فّرصتت ال ةدماج هو .ةيفاريسلا ةنع ءاكح ام | *«سبايلا زبخارسك ةمسعل إو .ةلكا يا . ةمسع الإ قاذام

 بوبحلا يف حرتلل تروكتو . لعاف مسإو عراضم اط موسعلا# لئاخنإوٌدض جّوعملاو وروما صل مينا
 ةرغبل | ةروسن هلوق يف اعمتجا دقو ورككلا يف قافشالاو يات اوالأ ةرينكلا ةقانلإو ”م-عجول ايعيلع داكلا

 اًنيشاوبحت نا ىسع و مل ريخ وهو أ.يش اوهركت نا حو موسع د 4 للافيإ: ةلِفلاو سبايلا زبخلا رسكو واطبكلا

 .باجياهللا نم ثو نيتيلإو كشلل نوكتو.مل د رشوهو |. 6 جامع ةراإو مسعلا نيبلا مسخلا# هلق يا

 ع .راضم اهربخ نوكب نال والا. هجوا ةينام ىلع ليعتسُتو | يا ماسعألا نسح ريع 0 .ةتلطاو ملا اشار

 نا يناثلا . موقي , ]اديني طير دصلا نابز اينتقمإ| كلل انو مارحت نإ مسعم كحد يف امو. . ةقلذ و مسجلا

 موقب نا ىمعوجن ةمانرخةيح نوكتف اهعساىلع اهربخ مفتي عيطم يأ مدعم  نالف يف! يف
 .دؤجتل او راضالا اهيفزوجف مسا اهعّدفتي نا ثل اغلا .ديز ةطاخ ءيشلاب ثلا طيسع
 ايسع ناديزلإو موقب نا ىتع دز رابخالا ىلع لونث | +تنمسو اهيف عجن انسع نسعب ياللا يف لكلا نبع ٠

 نا تسع دنهو !وموقي نا اوسع َنوديزا|و اموقي نا | ضرالا تنسعإو .اهيحش فّتخ لبالا بدجلا نّسعأ
 نا َنيسع تادنطإو ناموقت نا انَسَع نادنطإو موق' | يثلا ٌنالف نسعنو . تابنلا نف امش ثنبنا تنسعتو |
 ناديزلاو موقي نا ىمع ديز دّرجلا ىلع لوقتو . نقب | نسغنسإو .هبشلا يف ديلا عزت ”اباو .ةناكمو ٌةرثا بلط
 ىسع دنهو |وموقي نا ىسع مدل اموقي نا ىمع 0 نسح عم لوطلا نسسعلا * ًاليلق لكاريعبلا|

 اًبيبشت نا نم ادرج اهربخ نوكب نا عبارلا خلا موقت نا || لادم اوريظنلاو لثملان ,علإو» كخااو .ضايبلاو ظ

 رعاشلا لوق ٍدبلعو ليلق اذهو داكب اع عوج ن نسعلاو .روكشلا ةبانلا نسعلإو ٠ 0 5 نيل

 هن تيعسن) ىرخلا تتركملا سكران || نوما حلا كب مدنلا مثااو ةباللا يف فلعلا

 برق يَرف ةارو نوكي نمريأ ِنأسيح نموه اه كام 20
 سيفنتلا فرح اًنورخم اهدعب عراضملا تاي نا سماخملا | لبالا نمو ةناكمو ةراثآ ءيثلا ناّسْدأ * هلاجر

 اهربخو اهمسا يتاي نا سداسلا .رموقيس ديز ىسعومن | ٠ ةلوذجو بطحلا يتب ضرالا نمو اه>اولا

 الس

 رعاشلا لوق هيلعو . لعلا يف ناكل خ٠ نوكتف نيدرخم ميلظلا سمعا خسع

 اياد اكلم لذعلا يف ترثك نسا ايلا ىذسعلا
 امئياص ُتيِمَع ينا ننكال 02
 نوكي ريدننلا لوق و..اسؤباريوغلا ىسع رئاساا لآللاو | ءآسعو ايسعو اًوسعو اوسع وسعي يملا اسغ

 نا عباسلا . ٌردان اذهو . اههكح ىلع ةيقاب ىسعو سبا | :لوو رس 5 ( ئواو ) ى ع عي يبو ةوسعو
 اهدعب ةليجإو اهمسا ةنا ىلع ناشلا ريض ىسع يف ريغ | تدنشا ليللإو. .سببو ظلغ اوسع ةاسع تاينلاو

 نا نمانلا باعث ءاكح ."ءاق ٌديز ىسع وحن اهربخ | ردصم وسَعلا * لمعلا نم تظلغ اًوسع هديوةتلظأ|

 لوذن .ّلعل لمع اهلوع نوكيو بصنلا ريض اهب لصتي عيشلاو
 رعاشلا لوق هيلعو دك عو *عئاق كاسع . سدو ظلغ ( 2ز0ي) ىلع ىسعي تابنلا يسع

 العو ساكراناهاسع تلتف اقافو اًفلطم ٌلعف يف داكت اوخا نم يتاا ىَسَع امإو
 اهدوعاف اطوح يتآف فن جارسلا تاع باعت ١ اًقالخ لطم فرحال / رومجل|



 لثتع

 ةروش ةلاسعلا* لساع رك لاسعاهمرو .رعزه اذا
 .ةغيرسلا ةقانلإو ردصم لسا * اهسنن لاو لغغلا

 لسع ونبو نا نم ليبق لسعلاو .اًسعت ياذل السعو

 .ةالعسلا ماا نا نوم زبو 6 نب وريف ينب نم ةليبق

 .دبلا عر عيرسلا برضلا ديدشلا لجرلا ( ليسعلا ا

 ىلا لمنل | باعلو ىرج اذا هلا بابحو ر دصم لسعلاو ا

 راخي وهو لخلل ةطقليف مزيغو رهزلا ىلع عقب فخ ل طأ
 0 ادلع دوم ا

 رب عوج فيرجع رح

 نم عني هبط بلال و هب كي اء ةانفلا ىلل حلالا ا

 كنف راو نابل ىصَح لوفن ةماعلإو .هب رخل مرج

 نمد ا اكن لة ا نايسماك ىلا
 ةعطنلل ةب ٍهَّدلاك لسعلا نم ةعطنلا ةلسعلا * دوادأ|

 نه ينعي ةا-2 برم نالفل ام لاقيو .بهذلا نم
 ةقارعأ يل .ةَلَسَع برضم هل ف ةرعأ كفو هللنطلل
 هيف | ناكام ةلسعلا * بمذلا ةَلْسءوبإو :ةبْسنو ةلضا ينعي

 لست لسعلا نولب ةمالع دوههلا غلَسَعَو لّسعلا نولبأ
 لوسعلا * ميدقلا يف اهب توم اوناك سارلا ىلغ

 30 سلا * رم اكل سعلا دحإوو زازتهالا ديدشلا

 عيجي يتلا ر اًطعلا سنك (ًاطخوه ةلسعملاو سومافل
 رعاشلا لاق ةيلاغلا اهب مكي ةشيرلا رارطعلا اهجأ

 ي>دوو نوكأ ال ريم يشرف

 لوسي ةرؤع انوي تحاك"

 ةليسعلا *لسع جربعبلاو لبنلا بيضقا اًنغبا ليلو

 عامي ةوال> وا لجرلا هام وا ةنطنلاو ةأريس قرش 537 ْ

 ةنايسع قوذن ى> ثب. دحلأ ةنو: هنَّذلل لسعل ابةيبشتأ|
 كحل ةوالدج عاجلا ةَّذل هبش ةناف٠ كنابع قوذلمأ]|
 : كتم

- 

 ازيزاألا

 نم نوهلالالاجيلا للا: : هئازا يا لام خسَع وهو

 | سومافلا وسن يو )ليسلاو .ُلوُسَعَو لساع دحاولا

 ْ 07 51 01 لسعو ىلا امعا 9 اهروشبأ

 0 لفل وكر طفرعلا .غمصو بطُلا رْثَص اضيالسعلاو

 هيلهست ام لك ست برعلا نال اع عاجلا لعاا
 ىثعالا لاق . ةعيرسلا ةقانلا لسنعلا + ًالسعا

 لمعلا لزابلاو وّرححلاب الفلا زوجزوجاعطقا ٠

 ٍلاسعأ ىلعوهو. لسعلا عج اسْغآلا * ةدئاز نونلاوا
 لااتعم ليبغزَو“ ةيلخلا ةلسعلاو نانا يا ٍهيبأ ١

 لسعل اب لومعم يا
 هتسشلا # علاسعلا تجرخا ةرشلا تيلسع

 | تبعي ام لوا مركلاو 1 نابضق نم ةظح)و قالاع

 ب 0 00 00

 أءملا * خه اسع عل نا رركلاورجثلا 0

 ْ ”ةعان تالا ةّكَواسع اه 4
 | 21 طلسم الك + ماظن الب كت الف طاسع

 85 كلا كلا قلاعطلاو :ىلطنلاو ىلشتلا 0

 | ديصلا ىلع هيرج 0 كو ميلظلاو دسالاو قم ذو

 لكلا ىقتاو قنا ليوطلاو تينخلإو ىّلخما هّوشلاو
 ىِلاَسَع جهاطاب

 ريم ةس ور

 لجرلا مع و تبخ اناهسَع منعت ةبانلا تمتع

 |متعبال دا اذه لاقو٠ . هيف ةيط يلع مسعب 1

 أاًمَسع نالف مسَعَو . ورهقو هتبل اغم يف عمطي ال يأ.
 (|تتبطنا وا تضغوا تفرذ ةنيعو ٠ هكا

 حاز دهجا مالا فيو شنب لع هع النجا
 | مطل اخ ىتح مغنا مونلا طسو هسفنب لجرلا رااو ديف ةسفن

 ا مدقلا مسع و برح رع ٍفوأ ن ناكوبرحيف د نر را

 ْ جوع ىتح اي لصنم سد ع مسعي فلا

 ظ لاني هس راو ٌمَأ لجرلاو : مدقلاو ٌثفكلا
 ْ هايسلا هدي منعا + > مسمع همدق وأ هدي يف

 هذخا 0 وا لعنلا مستعإو . ثتضغ وا تفرذ ةئيع

 لك#ىلا لاق ٍقارلا ىقإو تْعَضو ةاشلإو .ةسبلف انلَح
 || مسا مساعلا # ةَنَه ملا ماطعا اًنالفو. اهدلو ةدحاو

 1 لدنم يف سبب مسعلاحاعب 5 وول ايعيلعذاكلاو عاف



 فساعإو.فطعلا ئشلا فسعنإو. ٍقحر يغب ةذخإو ةلظ

 : لعاف مامابلا قبولا 0 ةنارد وش ةياده

 كلج و ةدغلا ن ه ثن وما ىلع تفرش

 ناكل قل نو 0

 | + سننلا .نرم فجرت يل ةترغح ضف نيح لاقا||

 * دصقالو ةيادهريغ ىلغو لياد نود نه قرطلا

 فزد فا تاقسغلا «خضل | حدنلاو. . ثوملا| ش

 دبعلاو ريجالا فيسملا # ّوقب ذخالاو مولظلا|

 نا ج ةم لع سا ياه 31 نم لوعتم ىنعب وأ هل فسع 0

 520055 عج ةناكف يس ةماعتلا بكار نالف طوقو 2 ا

 5 در لاعفنلاو . 6 |.قالن لعف 1

 حابصملا

 : ل

 .يدرلا نوجرعلإو تيغلاب ىسعلإو ةقيضو قلخما
 | ةقيعلا *نوحاقللاو مغ ءاهرغ لع نود ردشتملا 0

 اما ريغك يدر بارش
. _-_- . 

 |ةييسشلا # ءاكبلا تقو يي تدبج ةنيع تبقتسع

 ىلا يفاجلا ٌانلاو ىدحالا ليوطلا دقْسعلا
 روبصلا دلجا رقسعتملا برقع

 لعفي مو «م رم ا يف فتسعوأ ||

 دحاولا ةأيكلا ليفاّسعلا * حرت بارملا لقنع
 بارسلا اًضنا ليزانسلاو لاسعلاو, ل 2 لسع

 ال 0 20 ليق ةأسعلا ريغ ىلع هذخا قيرطلاو. ةنع لدعو لام قيرطلا نع

 |فاّسعلا ام ةيدابلا لدا نم لجرل تاق ةوصالا| |

 ايي عسا فييعلا *|ةفلابملل الاكل ا

 ع | يا فسعلا اهنيب قرف ل اقي . ثوملإو تدصم فّسعلا

 ثيدحلا ةنمو ليبق ٠ عرسا ةزافملاب لولدلإو . برطضاف | فسعي ةنال . ب ناعتسملا سوماقلا سن يفو .هب ناهتسملا| |
 | نم لعاف ىنعمب ل لاغشالا يف اًددرتم ثاقر طلا 1

 ا رسعو ةاوتل الأو تادصم 0 ** قيسع ىنعمب هيلعو هب

 لسعلا اويهوتسا مونلا لسعتسإو . لسعلا مهدّوزا
 اوبهوتسا يا .متاسعف رموقلا لسعتسا ل اقي :ٌةويلطو | بقاسعو بقع ج دوقنعلا لصابقزتلمدرفنم دبع

 لسعلاد>إوو لعاف مساليساعلا+.ايا متدوزف لسعلا

 .هب هيلع ةايلا ل جئاصلا ليلا وذو لع ا ردقي ملف هاك ا ارا وا بص لعرا

 دحإو ناسملا # بالا

 ماشلا لحاشب دلب

 هيف ناكمو ار دعما ةلئتيعلا + >العا نمارلا ”رالتسعو
 ليفاسعلا دحإو لوقيسعلا * ضبيب ةراجخو :ةبالض

 هب قصلو ةمزل اكسع كّسعي هب كيسع

 نكييع حلا كيو مل ةبفسعلا ةّيكسعلا

 اوعقووا امدررإال ةبلظ تكأر :ليللا د 22

 لك 5 . رينكلاو شيجلإو عيجلا ركسعلا * ةدْش يف

 ناركسعلاو .ركاسع جةيللظ ليللا نءو . يسراف هيث

 كم ةقّرغتملا عطنلاو

 لاق. ةدشلاو فدحإو ودم ةركسعلا * قعو ةفَرع
 6 - رع 5 00 5

 عيجن | عضومر ١.١ * اهبح نم ةركسع يف لظ ةفرط

 جرلا ةيكرح انالسعو الع لسعب ةالا لسع

 ىلع هب الون لسلا بضم لسلا كيل 2

 لعاف هنا ىلع هعفرو مزلا ىنعب لعف مسا كيلع ن

 لسعو يثملا ة ةعرس كياع يأ بجو ىنعب بذك|

 انس ماعطلا 0 كا 0 هماعط نمأ

 .لسعلا مدوز موقثاو ١ لسعلاب هل ةطاخو لعد عةلسعبو

 اًنالفو اهم الع السعي ةآرملا لّسعو.هأيا ماطعإو | هيل

 ِتئذلاو . سانلا ىلا ةبّبح انالف هللاو . هيلع ءانثلا بيط

 ةسارزهو مودع يف برطضا انالَسع ال12 ا ااا

 الوسعو لسع رلاو ٠ عرسا ةزافملاب ليلدلإو .هئآضم نم

 راصةيثلا لسع * برطضإو ةزازاها ّدتشا اًنالَسَعو
 موقلإو .لسعلاب ةطلخ ماعطلا ””رالفو. لسعلاك

 لسع 6 ذو وعضو نم للا راتشمو ركذيسو

 ج لساعلا 8 ةلش اعلا نإ 8 راهي يا ليل غو

 راتشِمو ةغل اببلل لاعف :لاعبلا 3 لساوعو تلاع

 لاح لكبر عاشلاا لاقو :جرلاووعضوم نم لسا



 طسع

 ]يللا[ فاط اًيسعو ابعاقتسلا لجبل نع

 نسب رالف تاب لاقيو.ليللا يف ةبيرلا لها بلطو
 ٠ ليلا ضنني يا

 و تعكر ةقانلاو : ٌاليلق 5 موعطا ّروثلاو

 بلك لثكا ةنمو :ليلل اب فاط اًساسنعا لجرلا سسنعا

 ْي كربه[ ضير بلك نم ٌريخ ( سعوا ) ٌسنعا

 د رالف ىلع كنكلاق "سلا الا «وروسدملا

 ةوالكلا لاذفلا لاف تللفو

 تضاف عامزلا هكدا ذا هما 0

 ةيلاسلا :اهنديإ شتا هلزاتل

 ةقانلا تّردو . ٌنطب ساّسِع ونب * جو جا

 يعزل الاب غحو :تدضم ةرعلا *اهرك ىا اساَسع

 يلو كاع تطخز كريع ق عل كليو كم
 نكد نحاب
 |*ن ب ت يف نبا تيار اظءالبخإ و دشن ناس

 نسل اا ل تدار اعلا ؟قيششلا
 نس ةداح نيدلوملا دنعو در اك تماعلا عجو ردصم

 عنمو ةظناحلا لجال ندملا يف اليا نوفوطي طّرشلا |
 +اةوسعو دنع دحاولاو فول اب اوس امبرو داسفلا
 0 ةغل ايل لاعف س اسعلا
 بيدا اهبصتو رت ىلا ةقانلا شرتفلا + تللطتو
 نر. دعابتت ىتح ةدت ال“يتل ا وا ٌرّدلا ةليلثلا ةفانلاو

 اا ةكبسلإو تارد مث تفّوط تري اذا ينل إو سانلا
 اهبلطت عل اهتزتو رماظعلا كندعتا ىل إو بلحم دع

 يلابتال ةأرمإو ال ما نب اهبأزا 0 يتلو اهيغب اطوانتتو
 بلاطو علا ليلتلا دا 0 لاح اك لدي نإ

 ميسا كي كدا ل اه" الار لا ع ديشلا
 بآطللا يا

 وماي للا اهون ج1 كلام علطمم

 رعاشلا ل ةنقو © ةربزج اب نوكت تارزركاك

 َج ةنه ريذأ دقرااو ردا حدتلاو

 رطبا ةربخ نحو .ةيبرلا, لما ن

 ا اهعرض 2 لبالا ف لذ دديز ٌسشعإو .فلنخت يا
 ل مّدخو ناك ًِ جرعاف مسا ماعلا *ّر دن

 تاع

 عر

 ١ سوطسع أصع

 0 0 6 الا

 * ماظن بنذرغ مالكا ةكاطس - لطسع

 5 1 نادك

 ةروس فو .دضرب داو ةمالظ لبقا ليللا سعسع

 .ليللاب فاط بئذلا نسعسعو. لظاو لوا نم اند نا
 1 اردنا الفرو ؟ضرالا نم انذ:تاخخلا|و
 داع ديصلا باتا ذلا نب ع اكد ييلاوأ

 ذفاننلا سعاسعلا * مث ثلا
 اال ا تت دلاز ربا كاسر دتع نك
 كنلا سمسا

 لام انسسع فيسعي قيرطلا نعو ىقب
 انالقو . لظ ناطل لو.

 نك
 ةياله ريغ ىلع ةطبخ دالة

 ةدغلا :نم توملا ىلع فرش ديعبلاو .هلَلِوَع و نالفلو
 المطل ت ةناكزل لع: عرب ٍفح فجرتف سلي لاا

 ةنكرت سما ا معلا و

 ثففيسعيو نيديااب يرك عرضتب

 ةطبخ اذا ليل ابو ليللا فسعي - "رالف تاب لاتيو

 ةياعلا ةتماقم نم. يريرحلا لوقو. ةَبلط ىقبي سنعإو
 ت11 ا ا و يوما تعصعانا لا

 . ةفسعمل اب هرابغ نيك تعبل !3': ةئعتا ةفسع * دصقأ

 نست هريعب ذخا لجرلا ف عإو . نيدلوملا مالك نم اهو
 اا كنتو/ ديدش لمع ةمالغ 2 0 توما | ب

 جدنلا ل برشلا مزل لجلال اوشع 1 لالل اب

 َ فاسعنو .ريبكلا
 طوف فلكتو ةيلردالو ةيادهرغ ىلع هذخا مالكلا

 لاب ا ملايع اعب

 || نورسفملا عمجا ةاّرفلا لاق .َسعسع اذاليللاو ربوكتلا

 || انباعحأ ضعب لاقو لاق .ربدأ سعسع ىنعم نا ىلعأ ب

 1 «ليللاب اهددرت ةرثكل

 ْ مانكو ها در مهعيضو ٠ رموأب هذخا هلاك ةمدنعما

 || نالف ىلعو . يور ريغ نم ةلعف رمالا يفو .اهرما

 ريغ ىلع يي ثماع وا 2 را ةدش 2و اهبلقثل ةنيئسلا بونجا| ىّ

 ْ قو .ةنع ل دعو لام قيرطلا ضر

 تالف فسعتو . ةرهاظ هيلع ةتلالد نوكتال ىنعم ىلع

 ا ا
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 كسَلُي

 | ةرهسعل | + للا رجلا »+ هلم ملل أو 0 |

 * وذ وه لافي . ثبخإو ردصم

 ةالعسلإو ةعيرسلاو ةبلصلا ةقانلا روهسعلا
 ةءردلاو ةلخلا علا ميك

 ًالنف هلنف لحلو راس اْسَع دسعإ لجرا دّسع
 طوفرضعلا ٌدّوْسعلا * اهعماج ةتيراجو :انيدش

 # ثيح يأ هرج

 حل 1

 3 ب * ديدشلا 1 0 يلو ءاظيلا

 ا تاون 10 33 تملأ

 ١ قكلط ارسءوا 0 ةرسعلو ه ل مرغلا ردع

 ناطبلا يف ام هيلعو. 55 ١نامزااو . رسع ىلع نبدلا ةنم

 5 نع اج اًنالفو فل اذ نالف ىلعو .جرخي لو ضب ا

 (8/اهنوت كاباط اتارسعو ارسع رن ةقاللاو ا

 هلا لاق .ةتعقر يا اهوُدَع

 5 كي هب ررسعت ل يف اذا

 رسع ا ةآراإو 715 ا ريو ريمعو راع يف

 روما او واسع سار

 ْ ”حاهنّلقنالفو 0 دخ ةراخأو ادعت

 ةرسعلا مسالو :ليسعو رع وهف ةقلخ قاضو رومالا
 رمالا نالف ىلع رسعو .ةرسعملاو ةرسعملاو ىرسعلاو

 .ةنلاخ نالف لعو .اًرسع ةلعج رمالا رع * ثانلا
 .ةرسعل اب ةلماع ةزساعم رسل راب قا

 راو . هرسع د ”ميرغلاو .رئتفاو قاضالجرلارسعإو

 لع ٍِض اهماع ء يف تاطانعا 0 ١ اهدالو اهيلعرسع

 | وباع رسعتو. .ىونلاو د

 | هش تحا دلو لاق" نان 36 ا ا لوذلا

 اًنألفو . اهيكرو اهطخ اًضّيَر اهذخا ةقانلإو :اهرك

 ةمرلا وذ لاق .ةرستفا
 الق اسؤرلا اوكلها تمانأ

 اراسنعإو اًءوط سانلا اوداقو

 ملط“ َتمالا رالف“ ئوتلاو معا رهألا هيلع هش

 بصلارْيسعلا + ةاضيب بلا |

 ردم

 و لعاف مسارساعلا * ارسع هدجوو ةروسعم | ةرك
 اوداج * < اهودع 1 6 تعفر اذا رس ”ةفان

 اوبهذو ٠ ضع رنا ف موهخعل يا قراَسعو تايراَسع |

 رسعلاو رسعلا * مجو لك يف نيقّرذت» يأ ا تاَيَداَتَمَع |

 نم ةليبق ار راسحلاو ا ب

 نا رع مدعو بْصلا رسل لا

 نيب ريع .ه جرو. 0 يار

 نابقعلا نءو رسعألا 0 هاما 2 0 ا

 ع 0 00

 رسال نم اهنير يأ أو ضي مداوف ة اهحانج يف يي |١

 ىّرسعلاو ىرسعلا * ءاضيبلا ةمداقلاو نيالا هرثكأ

 0 ضيانو رسعالا كن ذم اًضيا ى 6# :ةلقبأ

 | اوب لن مهنال ك د شبج ةّرسعلا نش جو. باول

 ةمداقلا ةرسعلاو ٠ 1 9 طظقلا زاك كابل

 مشو وا ديد 2 راع عبو

 ع تذخأ - روع ”ةقانو ةرسعتم رضع 00

 ةقانلا 0 ريسلاو .ريعبلا انك .٠ لايك تيلطخم

 5 جلا يذ ةوزعو٠ ل ةريسعلا * ليَ

 تذخأ يلا قونلا نم ارم # خدع نيشلاب

 اهبأد كك“ ةينا 0 ةفان 6# ت تبكرو تا عر

 ءاع يف تظانعا يتاإو افودع هي اهبنذ ةعفارلا

 0 اًرسملا * ةعفرو م2

 1 بكرو طف اضير ذذأ قلارسيعو 0 راعلو

 لمعي يذلا علا + ةنارسوع ةقانك ةنارسيع ةقانو

 رد 2 لّجَرو * عج 2[ يو هلاشب

 7 0 ا
 ياسا 4 ”مؤش وأ ديدش يأ

 يللا رم
 هدنع ةيمالو ناتفص اه هّيوببس لاق : ناردة اهو
 ىلا ةءد ملوق لّوَأتيو ةنبلا لودفملا نزو ىلع ردصملا

 ٍرمأ ىلا هعد 3 اق ةناك لوثيو 2و كه ىلاو 0

 ضيا لوقحملا لوو بف رسعبرما ىلاو ةفرسو

 سسو

3 0 

 |[ ؟55



 بسد

 أ .ةرمضملا ليخاوب ته .عقو اذا ةحان جر ضيال ضعاوا ةازعلا # اضعب ماكع ىع اًيزاعن موألا ىزاعتو اثم
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 رشب لاق | .ميلسنلا نم مالسلاكةيزعتلا نم مساوهوةنسح واربصلا
 يودعلا 6 للك

 ةدعب ناليغب ىفوأ ن نع تبرعت

 جرم الم نيغلا ُنَدَجَو ءازع

 *با.نالا يا ةٌوزعلا ةيزعلا |* ةبان أم ىلعرباصلا يزعلا |

 «٠ برها ُْ راعشلاو ةاعدالا هازتعالا +روبصلا ٌيزعنا

 .بر#لا يف راعشو اعد يا دازتعا ل لات

 | ينب مالك ن م فاطعتسا ةلكى ريو .هاّرعلا ةوزعتلاو

 ناكام كرمعل كلوتك اذك ناكام ىزعي نولوقي ٠ ةرهع
 انك

 نالفو .اهقرط اًسَع اهبسعي ةقانلا للا بسع
 | «بارضلل ؛ ءاركا هل رالفو . بارضلا ىلع ءاركلا ىطعا

 |( نر دلاع هه ةنم سل وقار اكتم دلع أ

 | صوفا هيلع تين امو. ترك قيود ه وهو :صوختا || ْ

 ةدارجلا نمرغصا رئاطو نالوا نم ُببرضو .مهسيئرو

 ةلهناؤلا لاك نار لل ١ تار سلا + تيقؤرتسا
 ينو ٠ للا بارض ىلع ذخوي يذلا هاركلإو دلولإو

 لصالاو فاضم فذح ىلع وه لق . للا بع نع
 مول ردت ةدو هقلل ةنرش تاي لل هلت عما يجوع

 بارضلا دارملا ليقو . ٌرَرَع وهف خلئال دقو جناب
 دبعلا كيعل -1115- قضرفو ٠ فيعض وهو شن

 دق ةناف

 |بوتسعلا + لبلا يف يشلإو ةّيملا ةبسعلا + لجنتلا
 ارعشلا تبنم ماا 3 ارظَع بيسعلا *«ريكلا طق

 ملل

 | هيلع

 هلي ا او مدل رهاظو ةنم

 تدني 7 يذلاو ! مطرح انك 3 ةقيققد ةييقتسم

 راهم عم سبع ج لولابو 23 يس يبف

 سلا ما لاق . لبج مسأو
 توي توظنملا را |نتراغعأ

 ةييدع ماقا 07 ميه ناو

 اه 0 لت اريما لا نب اذ طع ةبيسعلا ْ

 مدس هلا 4موق بوسعي وه لاقي ريكا سيرو
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 هصخل فيطت ثعش ةيبص وبا
 م

 رمح بيساعبلا لاثما اوك

 لولعَم مالكلا يف سيل ةنال ئيرهوجملا لاق .ةدئاز هليلإو
 3 ساعت حفر اريعط ريغ

 دلو ةرابسعلاو رابسعلا »+ رباسع جروب اربسعلا

 ةرمنلا ةريسعلا * بْئذلا داووا بْتذلا نم عيضلا
 دل وشل ىوقسمل] د ةبيغلا ةميازتلا .ةفانللو
 .ةعيرسلا ةقانلا ضيا ةروبسعلاو ٠ ةّثذلا نم بلكلا
 ةييغلا |

 تاحارجملا هب ىوادن رم رت قيسعلا

 ضعب ىلا ممضعب فلئخا ةليدع سانلا لسع
 نولجسعي سانلا لاقي. ودل

 «لجرلا عع

 ١ معا ميلا دسم مرتاح تلا

 003 0 ١ اعلا + اريك جّوعتو ىضم اًجاهتعا | ة
 || ةتقان فصي الود لاق .ريسلا يف ةقنع دع يا ”حاع

 7 مايكل تدك
 ٌبلسنن فو اه.هناج نم َنزخني

 ّنهريس هس لجرالاب نبرضي تاعرسم لبالا لوفي

 | ايتكرب ىف ةزيئادو ىبرنلا ةجو ىف ةرغ اًقيا سوسلإو |

 ١ تجتكو هيشم يف ةقنع دم |بع سعب

١ 3 

 || عافترالا يف نامرلا برافي جت محاولا *«يتقان تتح الو
 || رثو قبدن ةبوطر هيلعو كوشو دبدح قرو هل عيرفتلاو

 .|خابسلا يف أ اغ نوكيو رمحا لوط ىلا صحم اكر ودم
 || ةنم ميظعلل لاقيو. يع ةدحاولا :ًاليوط انأمز مو 2

 ريشا ِف ةقنع 7 يأ سعر راعإ دق" هلا

 توقايلإو ٌردل اك ةلكر هوجو بهذلا رّهصعلا

 أ| لبالاو نالصفلا رابكو نيرف ةيدجتلا +زيتل اريعبلاو

 || تناك لبا لصالا يف يو كولملا ُباكرو بهذلا ليحت
 ناهنلل 9 رع

 لبالاو .اديدش اًرظن رظن رجع لجرلا رجع



 دزأ

 ةنسملا ةقانلاو سرا

 0 ردصم 2 زعل

 ع .هربلأ 0 3

 ردا أه نوعلا مازعو  مدابع ىلع اهبجوا يتلا ةضئارف

 ةرابع ةغللا دك ةيزعلا تانيرعتلا يو .ابيف دوجلاب

 نونبب هو نيدلوملا مالك نم جرف وأ ماعط ىلا عدلا

 * موزعم ٌوعدملاو مزاع رق ةمزع نولوتيف آلممذ اهتم

 دشنإو . ةريصتلإو بابش ةيقب اهيف ةّسملا ةقانلا مّروعلا
 ةاكنلا

 باوثالا 0 5 ودغ دقل

 بارآلا نم نيلدع لدا

 جاع ةيضر رمزوعل

 ا نسحالو لكاف

 يقارلا مّرعملاو ٠ دسالاو لعاف مسا ملفا
 لك ذ خاف بيصنلا يف ساق اًنألف َنزعا - نزع

 ةبيصأ

 ةأهزعو ”يهرعو ٌقزِعو ”وزعو ةزع لجر- هزع

 نع فزاع *يناهرْتعو ةوهراعو قهزاعو :اهزعو
 متكبالوا ”يئاوا اهنع دعبيو اط بّرطب ال ءاسنلاووبللا

 ةاهزعلاو٠ ةروهزعو قار دو زارع جويا نا

 نعو : ىصلا ىلا اهعزانت اهسننو تنس | رملا اًمضيا

 ربك يا ةهورأع 4 هيف لجر ئاسكلا

 | برطضملا لجرلا لّمُزَعلاو لهزعلا - لهزع
 2 ضيا لهزعلاو ١ رات رحذوأ||

 عيرسلا قباسلا را غرافلا لَ زعل + عيرسلا ||

 لَمْ «لمهازع جفينخملا عيرسلاو لملا لمجاوأ|
 ةاذغلا نسما

 مسالاو .ربص ( يوإو ) كَزع وزعب لجرلا ازنع أ

 .اهخ لذ و

 | لصاوه مل مسا ةعلرش كا قو ةدّك ومما ةدارالا ع

 ع 0 ضراوعل | قأعتم ريغ تاعورفللا

 اانعو: ةئادكلا اورع ةدزعي هيبا ىلا انالف ازعو ةّمزعلا ا

 يزع

 + ابذكاو اد هلأ بمسك ١ نالنلو رنالقا " "رالف | ة

 ةارتعا هك 2 7 د 00

 4 0 0ث مارا ماجا ةازعب ىزعن نرم ثي دما

 ا وه. ةيلهاجلا بستب ينعي .اونكتالو |

 ةناغتسالا م نولوتي اوناك مىال ةياهاجا ىوعد نع

 3 هيببأ ىلا يل نالف نب نالف انا ئدانيو نالنل اي

 اوت ثيدحلا :ئغف .كلذ:وحنو وزعو'هفرشل

 نم ةبصعلا ةدييك ةّرعلا * رم اكممسا هل رعلا * ةلعف

 ىَرَع جواو يثو ةفوذحلا مالاا نم ضوع ةلّطإو سانلا

 ةروس يفو . ثابث اولاق ا تاّرع اولوني مو َنوزِع و
 رعاشلا لاق .نيِزِع لالا نعو نيل ا نع جراعملا

 رحاضأ ل انيتا نا ف ْ

 انيزع اناهثا ٌهاصح َنحرض

 نم ةفانصا يأ َنوُرِعرادلا يف لاقي ةمضالا لاقا
 نوتاي تاغاخ نوزع ينو سرطلا لاقو سانلا
 لها مالكن م فاطعتسا اتللك ىَر ىَزعل او ىَوْرَع كد يقر غتم |

 اذكو انك ناكدنل ىّرعَتو ىَوْرع ع نولوقي مغاف رش

 نع اطلرب 6 فاططتالاو:تطيلعلا انكي كلو

 * نجلا نم ِخ َناوُرَع ونب * اذكو اذك ناك دنل يرمتل
 !اوصرتير:كاسمالا قم هجن يكول لف ةوزعلا
 اضيا ةدرعلاو . باستنالا يا ةوزعلا نسحل هنا لاقي

 ربصل ١

 ١ رز عيقروزعلا

 ”ءازع يف ةغل ( يب ) ايْرع هيزعي هيبا ىلا هازع

 ىلع ربص ةاَرع ىزحي يزعو . يواولا !وزع وزعي

 ةرمأو
 هللا كقزر يا كةازع هللا نسحا هل لاقوربصلاب |
 . كا هراعشو ربضت اينزنت نجى ردو ردا ربصلا

 تززعت نم ةلصا كيف“. نوعجار ولا نا وكلم انا لو
 سياف هللا ءأآز ازعب زعتي مل نع ء”كيدحلا فو: تدّدشأ يا

 وسيف تال رشا فرب نم لافف باعت ه رف: "ام

 ريض 200 ةيزعل وازع * زع وهف هلآ ئ
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 رزع

١ 
 أ

 . 2 ةلرعلا لاش. ل ازغخالا ىنعك "مسا 4 رعلاو

 | ىمو ةفاخال ةداع بتل لؤاملا باو دلا نمو عطقمملا
3 

 تسع

 وا جتارلا عم عل حالسال ةنال نيكايسلا دَحَأ

 نصيادلإو ادي و هير هءايا يف نوكيال ماط اذا ةنال

 رغ ا نم بئانلا بيصنو هيق رظم ال جبامتو

 لازعإو لزع ج ةعم حال_ال نمو نيتفقرحلا ىدجا ظ

 م اك لزنلا مسالاو 9 زاعمو نالزعو لزعو

 سانلا نم لزعب اهاعرب هتيشاب درفنملا يارلا ل
 ةجان لزني نكلو رفساا يف موقلا عم لزتيال يذلإوأ

 تيكا لاق كيززاعمب جة خرال 55

 ةوشح ليزاعم - ككاو

 لدا مولا 1/اب ناريجلا عوالو

 َرعلاوأ

 ١ نع نالفو . حالا

 رغاعغلا
 قكقو حير ربلج رباجب تلو

 .لزغم ريخلا نع دلَص اًمضبالو
 . دبا د وأ ةيصخم ن نع عول# و ةحان لزعام لورا

 نسحا هب ماس وا جراولإو سلا لها يا مدنع
 ضف ا ىلا ةباعإو جلازنلا ةطع نب ]إو ةزتع
 طولا يا ةلزملاب لوغأ رّرغب عرشو دجحملا تانإوطيا
 زييكلا ِبِجاَص نأو نادالاو 0 يا نيئلزنملا ني

 ع قطا رفكالو قاط. يطال اسفل أ

 بأ لانف نحل 0 نم ةعاهك ن نيكزإللا نيب

 ىلاو اع لت
 اهعياج ةبلرع هآرال باع

 هدو <

 |اهزيشو اًمزِعوأمر ع مزعي رمالا لغو الا مزع

 م ةدارا ة ةمرعو ةيبزع وا ٍزجو 1 زعو ا«زعمو

 لدونل

 لمجلا يفو .رما ةيرص ل امر هل دج ماو هلع ةروس ينو | هرم ةلْزَملا * تادازملا هاوفا نم هلوزتب هيبشنلا |

 © كدطبم ةمدقلا ةدارالا مزعل يروغلا نعو درفنلا لمرلا ٌلَزَع ا # هل نا 04 عج ةَلْر رعلاو ا

 ١ 3 وأو |

 | تفايعضلاو اعل ريكا لدا لوح نم انخبا 7 اًزءللاو

 | لاق .هل ناجع يا لزعي قحن

 | يارا وي وعم ىلااخلب الأو ة :لابملا | ةلالضلا يقم !وازتعا مهنا اولاق 0

 ىهولعاف ىعمب لوعف ءوزملا + دبعلاب يوما لجرلا. را. ا يبق 0 دود نم ةاضمإو كَ عطقو لبتف ىلع ةريض

 زرع

 .ةللمت نأ ديرت هىثلا ىلَد باقلا دنع ةيزعلاو مزعلا

 ريزعلا ليقو . ىلاعت هللا ىلع زي ل كلا ذلو ةليف ىري ام

 .ورما يف دجو دهتجا لجرلا
 بافنا لييق نم 0 هيلع رزع يا ةسفن ٌرمالا مزعو

 مزتسو . كل :أ وه اناو لجرلا كلاه لونك ةغل امج
 ليقد ,عباع مسقا لجرلا ىلع نالفو : غاز ازعلا أ يا

 0 ٠ يررح

 يأ كاملا تلاعج 2 اذ نم يئريختل ى ءذالا هب

 - - نا وسلا
 مرجو يلط بح 0 7

 معانا تانك فو . هيف م ال هب ةيرأع ثاجقم ١ وزعم

 اًضيا لاقو كللع تيسقا يان راقنل كلبلع تمزت

 لوات مالك اذهو .ت و .تلعق 1 و, «تعليق الا كل

 بطاخلا نه لءنلا بلط اذهب 3

 ليف ةناكولا للاب عافشتسالاو فاطعت-الا ليبس ىلع

 رمزَع ىتعي يقارلا رمزع+ اذد الا كليم بلطا ال هللاب

 رمالا لجرلا

 تيهزع

 5 » 2 هه آ ا

 ىنعم ىلعو ةمزتحاو مزةنو..ةراخال ددش

 . هريخو قثملاو راق يف ددقلا م مزأ لجرلا مزاحاو .مزع

 مسا مزاءلا * ينئهال اخغاج ٌرء هناع يف سرخلا مزناعاو

 لاف مازدلا # 4(! ةهوزحم يا واخ و 2 ءأو لعام

 ال يضاف تامشإلا ةزوس يف هلوق نه .

 جون ةعبرا مهنا اهرهشاو لاوفا ةرذع هيف ن 0 ارا

 ةمزعلا * تسالا 0 6 ىدعر ىنومو مهرزأو

 يأ فوفح نم - نم ةَمز دو ةّررملا

 0 نيج لاول, هولا نم
 ري سمو <

 ُهلامو 16 كس ةعزع يا ةأءوشم ةمْزع ايضتنم 3

 ارح يا .هللا تاَسَرَح

 ةءزعلاو لم وأول ف يطوساب يل هرحالرتزخأ

 قلحرلا ري 1 مزمل تسالا ةمْرَح ماو - عودا

 هر دلال واع عج ةمزعلاو من مزح 2 جب ةتأنبق

 بيزلا ربت يا محلا عانبو محلا ىلا ةين ير
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 قةززع شارف ىلا تبهتنا ىتح
 2 بصخملاك اهنا ور دوس

 ىئالاو ب فنن مسا ٌرعألا * ةآدوس ,ة.بزع اكوربو
 هزعال جر لافي .زرعلا اًضيازعألاو» .ىئزع

 3 يل .نيرقمازلا رع يا

 عا يا ميزو مسا لاثنيو٠ فدل حا ضرملا زازعي

 ضرالاو ةديدد هلا ةزوزعلاو . منع فالح ريغ كب ددشم

 ديدشلا رطملا يار .لا اهباصا يقتأ١ يا. ةروطمملا

 ةعدقلا ناطيشلا ءامما نم ليِزاَرَع
 اهدزتكاهعباج اًطْرَع اهطزعي ءآرلل طزد
 قبعلاب وعْرعو' ةزامملا ناطر اًنالف َرعرع

 «ر

 .ىئزعةأر

 - منا ٌرعَزع + خخ“ ملف ادرجز زعزعتل لذ

 زنعلا 4ب

 تقرزعتو فوت ءيثلا نع نالف سأل تفرع

 يف ل وا ةنع تفردناو هيف تدهز انوزعو افرع

 سفن بطاخي قدزرفلا لات :ةنع فوزع

 ُفزعن ثدكامو شاشعاب تفزع
 فرز تق اهفاودك كم دركنأو

 كالا لكآلا هلع مااافلع فزعإ ةرالف فززعو

 تتاص اقيز اع وكاد را - ع نرخ تسب 1

 مم لجرلا فزعإو .تّوص اةيزعت فزع * زرافملا يف
 هال بعاللا ىلعافم فرامل لاخلا فيرع

 و | فيزع ه هيف بباعتو ةقلابلل لاق كار علا * يغلإو

 فزع باص و 0 ىجعصالا هللا يزف رهو دعا

 يي جدل 1 وو نا توصوردصم فَلا دوج

 دا حابرلا فزعو .فزاعملا دحإوو ليللابزوانملا

 تر زعل ةيشحولا يا ةةناروطلا مالا فرعا
 لجرو٠ لعاف ىنعأ؟ 0 هيف دهازإ أ ءيثلا نفع

 # فاز 0 تاج طولا ا ا

 لزرع

 2 مو

 ةفزعمو فزعمر | ساي ةرغ لع فزع ددار ار :دطاإو

 رب او .وذنلا ف مرنم 15١ زع قرا لجرلا قزع

 اهيةزعب ضرالا قزعو .ةدختا ابرض انالفو . مح ينع

 ديز وبا لاق .اهونو ساغب اهّقش سا ا« لك اًفْرِح
00 

 |ىلعرطملا عقو ةدش ىلا ةراشا اهيلاَرع ها ءامسلا تلزنإو

 انزع قزعي هب قزعو ١ ضرالا يفالأ تقزع لاقبالو ْ

 جنا ىلا رسعلا قزلا «تسالا ةقاز رملا 5 هلا

 للخ قوزبلا ؟عابطل هلا: دع يملا ا ا! قرع

 رجل حوا غايدوهوُبا دةعني ال ينل |ةنسلا يف قت فلا

 قّرعملا ** ضرالا نم ةاطملا قيزعلا * ةءاشب هيف

 :ارذملا» ضرالا قل بكا وا مودقل اك هل ؟ةقزتعملاو
 قاما رسَعْلا قعتْلو . قزاعم ج ماعطلا اهي ىَرذُي

 اًناج ةنع هام الْرَح ةلزعب ريغ نع ّيثلا لزع

 لاقيالو لوق ٠ ىفت يا لزعف عواطملا يف لاقبو ةزرفإو
 لزعنا اول اق محن لاعنناو ”جالع ه<يبف نيل ةنال لزعناف ا

 ريمدنم نعاتالف لّزعو .ايناج مهع ىفت يا سانلا نعأ

 1 اهنع ا 28 انج مفر اهي دااةباغالا

 اه ةأ رملا نع ماجا قع 0 هلامع نع

 8 ُهاَحع نع 0 * جرذلا جراخ ىتسأو عراف ل ازنإلا
 | لاق . ةلزءلا ممالإو اًناج ىتت ءيشلا نعو شدا لّرعتو

 ضصوحالا
 لذا يذلا ةكاع تيباب

 لكوم دادفلا كبإو ىدعلارذح
 يثلا لزتعإو ٠ ضعل نع ممضعل لزعنا مونلا لزاعتو

 لزع ىنعكب ةارملا لزتعإو ءاياج ىقتا لزدنإو هنع

 ناعللا (قائشيرلا قالارعلاو فعلا لا لا * ابنع
 ةيرارلمو كافصم قرا + ءادانملا تت .فرلك
 .مجتل العلا دَمَمءالو نوزوم ريغ ةمدقت راو

 كرجل لَرعألا نم بمسا لّزَملاو . فعضلا لزعلاو
 لزتكلاو“ .ةرخ خرم ياك احَلَرع عرفأو 9

 | تسالاو لّرْعألا كنوم ةالزعلا + ٌةعم جالس ال نم

 .تطازعو يناَرَع ج اهومنو ةيوارلا ند هاما بصدو

1 



 0 ؟ل2 ف صصو وش يام ٌدعَأ يا امزعل لوغو
 ةياثاف رع يا ةبسنلا ن نعرتيبملا عضوم يف ]ئاقنمزعَوأ

 دارألا ع ناالع لاح لهجتو ن٠ ندب ف رع لاقيو

 |اَرِع نالن ىلع ُر 7 0 .نيلئانلا نم ًالتاق رع يل نك ل

 ورح 22 بأ نم لهن اذك لعفت نا يَ َز 6 |

 + از زرع تناك ةراَوَح نزعل ةقانلا تي دو ْ

 زيزع ةلعج اًريزعت * زرع

 هانيوق يل . ددشيو تفننم .غس] اي 2 سإ هرشأ

 .اهدبل ضرالا نمو َضرالا رطملا ز

 .باطغما يف ةباغ انالفو . ةزعلا يف ةضراع ةّراعم هَزاعوأ|

 راسو زازعلا يف عقد لجرلاو. ازيزع ةلدجاًرازعا هزعاوأ

 مظعو اباح نابتسا ةاشلاو . ةبحا انالفو . هيفأ

 :اك ةتانلإو .ةعضو يا !مليح رسع ةرتبلإو . اهعرضأ|

 :ظع يا لوهجلا ىلع كباصا اه تأ اًروُرَعأ

 فدو ازيزعراص اًررعت لجرلا ززعلو بعدو يعأ

 زتعاو 1و ٌدنغا ةمحلو .اًروزَع تراص ةقانلإو ٌْ
 ةسنن دع نالنبو . اًزيزع ساص ازازتعا لجرلا |

 ٌرعتسإو .ةبلغو دلع ّظعت نالفىلعو . فّرشنو وب اًريزع
 |تالغب 02 ةيلغو 0 سا ويلع

 | فو هارب ةباصا لجرأ ساسالا فو. ةتا.ءا

 مف كام ليلا را اب و ةدشلا|
 دنا ليلعلاب ٌرعتسا ورع يلا نعو .رمي ل يا لبني
 * نك زهتسا ثيدحا يفو.هلقع لع بلغو ةعجو

 + | يا رع لجرو ردم زمل| + ةيلطلا ضرالااّرغل

 ,لذلا فالخزي او ةل اوعال يل ارب اًرَع هب عج 55 ئوف

 رخو ٠ ةانددشو ٌ

 كنتو ةفيرشلا ةزيزعلا ىّرملا 2 ديدنلا رطلإو

 لاق هيدا فتاك ”مدوزعالا|

 رعاشلا
 الافق تارث ام ةامدو اَمأ

 امَدعرسلابو' ىّرملا ةَذ لع
 فارض ين.

 رب ؛اؤناكو اهدوذبعي ن اكلنا 125 هَ رج ىزعلا لاقبو

 ل فاولو رنا اقل دن ال اهمال اهيلع

 قد ذمو ل هرصنو 5005

| 
 ْ 0 لا فرد كيلا دهف ديلولا ىب دلاخ |.

 0 كد.اعسال كنارنك زع اي
 كللاها دق هللا تيار يلا

 ِْ (لاق. ةيبظلا تنبو ةّرما :ّرحلا + ةديدشلا ة لأ رعلا |

 زجارلا | َّق
 جاكتلا تنب ةَزَع ىلع ناه

00 

0 43 2 0 

0 

 ىنعمي مساو ردصم تزيلإو اني وأ

 ريغ :زعلا ل .مالكلا نم ةردانلاو ز ىلا ِق ةيلغلا

 1 دن وتعب .ةاتالا ةئرعت ةزمل اك راكلا |

 |[أو-فنب ناسنالا لهج ركلا نا 0 يئفاعضوو

 كينن يف كيظعإ امنسل لبق .اهنلزتم قوف اهازناو |

 لا تريلا اهنوو قزح ينكلو مظعب تسل لاقت
 ْ ةزعلا ةتذخا ةرتبلا ةروس يف 5 ذل ةننالاو ةيمحتل | /

 || لاقي . .لّلحالا ةةيضلا. ةقانلا: ضوزعلا * 0
 ةعساول اكل يلحالا ةةيضلا ةقانلا يا حو :ك كزوزحلا ام

 ردانلا ليدقلاو ٌيوتلاو فيرشلا ززعلا * زرع جا
 , لوما لاق.مر ككاو دجوب داكيالا

 1 را لياق ا انّرض امو

 لاذ نيرثكالا ا زيزع

 زيزع لاو ةانعأو ةزعاف نا 2 | | كابس

 كاع الو لانمال يذلا عينملا وهز ىلاعت
 8 كقاذ 0 لها ىلع ونباغل كاكلو .هل لقمال و
 ًاحالطما ةيسرزلاو ةيردكسالا عم َرصم َكَلَم
 0 طاع قالك ا نانأ كورا [كيدح ا

 هربا ةيلاحتا انناظاس ناخ زيزلا دبع .لوهشم لع

 فرط ذلاب ها حل رصفلاب ئرخلل * ىلاعت هللا

 ١ اروصعيف .ةرئاضإب وكلا نيياماوا ننرْلا كرو
 رعاشلال اق . نإوازبزع لات دم نمو نازبزع ةينغلا يف

 1 مو م و اير ثبكمأ

 روثو ربماصو كبارا لفك ىلا

 20 ناب لوكا ةنعو باقعلاو زيزعلا ثوم ةزيزلا

 قف مرايا

1 

 ا



 ِز 4

 ةباعا يا رزتو٠ 08 هب زينب ةكفو ةبدإو كرقلا| بزعل 53 3 زل 0 للا ص ند

 ا

 لوسرو كلم اوت جنا ١ هرّوَس ةبْطو هرضأو ه ها و تيعشذف ةيزاعلا َر اًذح مغلا تبرتشا اقراط ١

 عرفو ٠ ويظن ةلوسرو ةابذ ةروغب موق يا ةورزعتو لياو. ءآسلاو لاجرلا نه هل لح ١ال نءُبرعلا | الغم

 ّنَدلا + هر ةوارامكارزن 2و: ةئززعتو ئرفو كرز 5 .ممال.اط جوزال يف ةبرملا هل لهاال يذلا كول

 رجلا اياقبؤ توادبملإو قولا قر و ءاضعلا نوا هلاك سات عا تازع لجرلا 25 ةنرالال ةبرعلا

 دصخا اذا الكلا 1 كرام نال رزعلا + اط دحاو هلأ را عاب باو ازعإو راع و .رفاك لفك اا وهو ّل يلصالا

 + ثويداإو ى دانا ده رووا + «ةراط كعنلو ناو بيرج لجو ل انياالو متاخ وبا لاقو :وظفل

 نن 3 .رزعلا ريزلا 55 رولا فيم وو ١١ لاقب ف | يرهزالا لوق سابقو ريغ ةزاجاو ةيرهزالا
 . اًيْيَخَعا ناكن )و وتتفق هب ين“ و روكذللا) الملا | كحسإو ث دن: ةيزعلا * ةكرؤحو ردا لن ةلبزع ةاَره

 رزؤملا* هكرتو كرصلأأ ةفبسلا ًارقؤ زرع ميغصت ةنال | ةديخبلا قضرالاا هوما : رطل ىلا 1 ١
 110 |والو رئاَرَملا رزاغلا *« لبحلا ضن | ةدئاز واولاو زوهتلا بروما ** لكلا ىلا برشا
 ثيرضو حورلا فينخلا مالغلاو ديدشلا باصاارازملا نع بزعب لجرلاو هل لقاال نم بي رعلا *# قادكالا
 ٌراط راريغلا ؤبإو رازإملاو . تو جاجزلا حادفا نء| يف اهادا نع بزمن ينل ١ ءانشلإو لبالا نمو هل امو اهلها

 ىف وا رطيبسلا هل. لاقيو ابا هلا هي ىنْملا ىلؤط | يِزَكت زاعممح يملا ىلغ حورتال كنب رع لوإو ١ قرا
 *جاجزلا ح ادفا نم برضار ريعلا ير ايلا « تخل | لنكأأو لبق وعول نر الو ركل زاغ م“

 قرفلإو .دمحلا نود بيدأت ع :رشو :رزع رد دطنه ر؛ زعتلا تباوعألا3: بفرع جةابزع ىنالاو رم 270

 جاز لا ضكتمريرأنلاو زدقم دخلا ناحل نييوذتي نرودعبي نيذلا ةءاره باز آلا : ةواردو. ممر مج

 أمل فيسمزلسلاو تابمدلاب اردن دما" راو مامالا| لع ةفوقوم 'تساك هوس كليو كرا 1
 || عرشب ريزعتلاو ّيصلا ىلع بجيال ذحلا الو تاهبشلا ٠ اوجّوزآيل لاملا نؤديفتسيو اهيلد نوزغي باَزسألا

 ريزعتلإو اردق» ناك نا يذلا ىلع ىاطب دعما نإو هلع 0 ةرازه نر رعا لاقي لالا امم بّرضب
 ِ ةبؤتع قسم انو طالع (ىاظب الا فا نانا توج يهاب انبوإ ني لولا لارا
 ةينازبغ . تؤملا كلكم مسا ليدز | تلاط نمو هل لهاال نم اًضيا ةب ردا 11

 ْ 2 ْرَح ل اقيو . ةزاعملا يف ةبلغو ُهاّوف اَزَع رعي هَرَع | ةمالا ةيزكلا ةنع هلبأ تبزع نم ه برأ أو: يوزع
 ا نع اذا لذملا ةتمو جا تحال يا باطلا قد اذا .فيضلا علب را حا دنع بزعلإو . لجرلا و ١

 ا تزعو .اهل نإف ةمراقت ملو كبلغا ذا يا ْنِبف كوخ |١ لجر |١ 7 .| يزل“ رادلان ءوب برع يذلا بزدملا

م 0 . َُ ل اًروزَع كناك اراَرَع ءو اًرورَع ةقانلا | .اعباج ةيراخ او.ةعفد اًَجرَع ةجزعي انالف جوع
 ا ن

 ْ ةّرعو اًرِعْردي ) - ار زحو.بلس بسك د يا زب 0 اه ةاحعماب ُةضرإو

 | .رفأذ دب يوف نال ذو. زبزعو رع عوف انزع راصتزا ارسم اهغباج ادّرَح ننزل ةثيراج دزع

 ([ ردقيالو دجوي داكي الف لق ةيئلاو د تفعضوا ةعنم ادبزو :ةناعا انالفو .ةمال ارْرَع ةرزعي رع

 وعل !انفلن لاس ةعرتلإو لانس هكر ضاع لزف اعل | : ةريجأ رمال لاو "امنا بل هيرو ا

 ية لج رلل نواوفي ةنءو .دةشاو وح اذك ىل.ةت نا يلع ا * ماكحالاو ضئرفلاو نيدلا باب ىلع قو لجرلا

 ارا



 اتم يرع
 1 ةمرط لاق. .ةدرابلا جيرلا

 ولا يرعلا دّرجلا -ء يا بر لاو 3 حلا ةنسح ةيرع ل انش ىلدالا ىلع تناد
 لخأب ريغ اهبحاض اهبرعب للا هير رعلا * : :درابلا | لولب وجولا يوزت ةيبأش

 | تاخدو ةلوعفم ىنعب ةليعف .اميناب يأ اير اهنزءا طرفا 017 كلا يف ةقرو طةسبال اللوان اك 0

 ١  6 7ص 1 : 1

 ةبراجَو .ردصم ةيرملا #2 دّربلا هدشو ةحاشلاو هائلا

 ايظنلا لدم ءاسالا بهذم اهب بهذ ةنال اهيلع دكه َ رعود ىف ولم جرو .ةكورملاب باصا

 ةاغ ليقو ملا تق لقا عما اذاف ةليكالو| شرع ف نشورعل إو شورعت - شورع

 ينل ةلخغلا اًضيا ةيرعلإو٠ ليف ءازكلا لاكي كي 9 ةارمك ةيفغ( نأ [:) ايْرَع هبرعب انالف ئّرع

 لثاا موب دع ةمواسللا نم لز رعامو اهيلعام رخأ 3 ع ير ع .-بهبانث ىرم لجرا ١١ يرعو :ّيواولا

 ةارملاو ىرخملا * اياَرَع ج ةدرابلا رلى لّمكملاو | ةيايزكو ةيراغ آر |و ٌناَبرَعو نا بف نعل ضع[

 دج يا اي ]وا ىلا ةعضحن ةيراج ل ١اقيءةي ءءلا هريغو تيعلا نم يرعو. تاب راع او ذا ةاّرع موقد

 نيدبلا أر هجول اككَري , ث> اًضيا يراعل او. يرحل ج دض ةبرعت بولا ن نءو بولا ثارع * ٍرَءَوف ةنه رس
 مج ماو رملا هفه يراعم نسحا ام لاقي: نيلج رلاو | ةازا هم موقلا ىراعو :ةضاخز ة درج رالا نمو: ا
 انالأا ىو: لوجين ىذزملاو 1 رفقا بم ال | هكرعا ثتوخأ نمو بوهلا ارا .ةارغأ لولا او |

 ليفرآلا نم َرلس ٌرغشو !ملنيلاك لماع وباع لخدب لام يف مان ةأو دكا فدع واط ل راأ غادر فلول حا

 غابسالاو ةلاذالاو | ةفيدص انالفو .اهماد ةرث ةبهو ةاخغل ١ انالف ىرت ]و .هآَرعلا |

 ف اهل قكي ) ةنوردو بزرع از هب لجراا برع |ننغ ىلإلا: درب ةباصا نالقو . ةرضني ملو ةنم دعا

 رانا لاق« كلك ابا بَرَع ةأرماو:ةمرعوم | نأ ياا كسير دك كللذأ لاقي ! نسق تلكم
 ةنَرع لع اًبَرَع لقي غي ةنايثاىوف قاكطتو :فداربو 0 تباغ دقف كللد'

 بألا يشلا سراهل ةنبا لع |اراش ربرعا لَجَرلا ىرورعإر ١ قْرَع كو رعت
 يتخو باغو دعب و بزعيو بزع ةنعأي !|بزتوأ ؛ كر أسرفو 4 ةبكرو هانا ادجق ١ 8 ةد>و ضرالا

 أاةكذ لاقف“ تا ةروس ف ةنمو. راح ومع انك آر ءةسأ هجو 3 خس الا رفا 1 رع

 ١ نيعبرا كيس نآرقلا ١ ارد ؟سشيذق| يلو تيعبال يلا |كنؤم# راعأا * ةارع ج لع 0 اغلا + بطر ا

 مطوقو 4 ةئم ”ءادعبا اج دع طب يل :تّزَح كشف ةليلا نع :ةزآبط اًعرغ 5 ادلاو. .راَو ءو تايراع ج يراعلا

 لورلا كناوِعَو ٠ اه صذ ةنح باغ كا 3 تبز'غ 00 يضطر قاب عفانملا كلان

 0 .اهجوز اهنع باغ هرم رهط بزعو .بهذ اهروغفر "ذو ةيراعلا ن ع ةةنخ يف لوو .ضوعلا

 برع * ةبدجم ما تناك ةبصخغ كخا اهب نكي) ضرالا ذب ) نةرو- يف ةنمو .هيثب هبف رعب ال ةاضنلا هارعلا

 |[لجرا] تزعإو وب ًاددبا ام ل]و ةبيغلا ل اطا لج لا « ةحاسسلاو بانحلإو ةيحانلا ىرتلا نار ءاج ةكرشلا
 رزاونلا تزعإو . لاهم كءزال .هدعبا اًنالف يرو فضو . جرس الب يا 2 نسرَكو .ردصم ئرعلا |

 ٠ جورتال رمل يف تدع لبالإو-« عزالا ق ملأ تبرع | لبق .ةارعا ليخ لتقف عيجت اّنأ لعج مث ردصملاب

 لجرلا بّز.ةو.دبعبلا لكلا يا بزاعلا إو صا نمر يس لجر لاقبال اك 5 نايزع سرف لاقيالوأ
 تزاعلا « لّهأت مانامز رالف بّرعت لاقب :ح كيلا ك كرت | ضافملا ضال ياكاف ج سراللا ضيقت ُن ايش |
 تتم .ةيراغلا < بلطملا ديمبلا الككار 06 ةارقلا + يلع ربت ال دْيَعَوا يَ لمزلا نعت ليوطلا|

 ١ ؟ل4ب



 ورع

 نطنلا عابس 3 ارملا ع بع تاذ ووخنو

 يو هتيم

 هب بشن

 نر ع يفركذ ُنِنَرِعْلا ب ننرع

 ُلَمْردلا * لوُهْرَع اهدرنم ةليملا .ةعاجلل ليهاؤتلا|
 لبالا نم ديدغلا ماللا ديدختب

 يوناو هيث نك ن ٠ اللا ٌرانلا ماَرعلا - هرع

 امالكو ١ ةيماّرع ىثنالاو لبالا رن مضاإو ديدغلا

 د هلا ليرد كذا ليقو .ركذملا نود ثنوذ ْ

 + دسالاو ديدشلا ولا رردلإو مْرَملا « دسالاو |[
 معانلا دانلاو نوجرءلاو رطنلا موهْرعلا
 ديدشلا يوقلاو

 | نوهزملا * فل !لبالا نم نوارعلا - نرع

 نيهارع جاك ١١ نةرطفلا

 ءااط ماتأو 4ب ا 0 يراد ) اورع ةورعي ةأرع

 ةورعت نالفو .ورعم دوصاملاو راع دصاقلاف ةفورع-|

 ةغبانلا لوق ةنمو ٠ هاشغتو هيتات يأ فايضالا

 يايث اًقْلَخ اًيراع كنيتا

 نونظلا يل نظن فوخ ىلع
 .راعرمالاو فرد وهف هل ضرعو ةباصا ما انالف ارغو

 رعاشلا ل ا

 ةره كاركذل ينورعتل يلإو
 رطقلا هللب روذصعلا ضفتنا

 ةاررعلا ةتباصا لوهجلا ىلع ّيِرعو ورعإ لجرلا ارعوأ

 ىرح * هيلا شحووتا مث هءاب ءيثلا ىلا ُنالف ير ءو
 ميحاص ؛موقلا تسرعإو . ةورع اط ذختا ةيرعن ةدازملا

 2 ارتعا ةمارنأو. ىّرع هل لءج صيقل و. ةوكرت هارب ءا

 مس يراعلا + ةباصا 2 اًنالفو .ةفوزماب اط ةيفْغ

 |ىح هب رهشنال ةماواك رئاط سانرعلا - سنرع
 نا 5

 3 نهد ةنهو للاب تننأو 5-72 نوه ريظ

 |ويش لك نم

 ئدايالا

 اراذصلا هيتفش نم م عزان اتربع ىدل ةاّرع اننبف
 هف رطفا ناف لاف د ردع ةيساتمر ع ٠ يرار ١ لوقو | اهيل

 < ثاين هآّرعلا * بدي 201 ةاّرءلا

 كوش ادلا بزاز لا + ةارلا عم ازال

 ريدلااب

 م تانن

 ةتهبال نمو ةيحانلا وردا * قرن يا ةنم ىَرعُ
 ا رز تخا بوذلا نم يِْرِملاَو ٌيرعلاو .ةارعا ج

 ىكحا ةْرق هاّيَرعلا * هذش دنع كزلا هيف لفات

 بيصن ةضفنو ْهّرأ يف ىلبقو . تعي لوا ن“ امسو |

 . ةريغو ضيرملا

 + ةسح د-الا نمو ة ةيرع يد جا كلما

 نشيل راتبع) نيام ادا ها .- ا

 هبوت | نمو. اءذا يأ ضبنملازوكلإ اىوادلا ن ن. ةّورعل!

 رع وهف ةقلح نم ديلاب حو اع ورز تخا|

 لذسا عم ةرسيو نه ؛ ذخايف قدي هرهاظ محل جرغلا نمو

 بدجلا ةيس حرب ضرح إو هاضحلا نم ةعاجاورظبلا |

 ةنقاإقلكاتق لبالا هيفاوتنت. ةفنللا ريثل ]و دسالاو |

 يف اًيفاب لازبال يذااو هاتشلا ُه ةقرو طقس الامو
 ٠ ىرع ج سانلا نه كلنبلا هب «يشيو به ذي ال ضرالا

 لبامم لاف |
 هئاول تحت راسو كولملا عا

 0 ٌرءارعو ىرعلا رج

 يلاوحو مركلا سرفل اك ل املا نم سيفنلا اقام

 ع ١ يف ةلوقو ٠ ىرع ج جاخ يل ةنم ورع انإو.دلبلا
 يتلا ةورغلاي هببشالا ىلع نافالا ىرع قثوا كلذو

 هيلا ضّوف يا ىرعلا ويلعىفلاو. ىو ةسيو م كلية
 يل اتيرقي]دررانج تلازم جور يو الخ

 :ةبانلا لوق يف ةَوْرَع وبإو :لالطالا ىكب رعاش لوا ٠
 يدعجلا

 اذا عابسلا ةورع يلا َرِجز
 مج 3 َترطلنخي نا ىذغا

 هل 3 توءف دلالاب عيدي ! ناك لجر وه ل 1

 05 ة,رملاو يرعلا * وعضوم نع لاز دق هبلف دجوو هر واع تسال نمولعاف |

 ال ١



 لبس مهلء انل راف ا.س ةروس يف لوف رس 5 لكبو دداوو
 للعو ؛ئثد قاطيال يذلا لكلا مردلا لبقو. مرعلا

 دحإوو نامرع ج ةيعادلا مُيرَملا + نيظنللا فالئخال

 لاق .ةرازف ينبل ةلمر ةرغصم ةمبَرعلا * رم نامْرعلا

 مزاخ يلا نب رشب |
 انحام هرأ ”عنام هي أ نا

 اج مع ىنالاو 3 وذو شربالاو نؤلتملا مرعألا
 :و | تفلقالإو ىرزءمو ناض ند عيطنلا ضيا مرعالاو 0 ع |

 نييءارع عيجلا عجو نامْرع ج

 شيجاو د.دغلا مَرمّرعلا
 تاكو ةجراك دو نئنجا و 1 0
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 ماَّرع نءوهو رينكلا

 ةقاحرتما نعت يدب خلبخ لاك سوط

 * ةرذصلاب تبت ةباصلا ةقانلاو ةرفصلا سيدا[

 يانا قايد طيرلحلا ىف نيكل
 ضامّرءلا «َباح اًضامرع ١ ةضِمَرَع اما ضدرع

 ١ ءاضدلا رجت نم ضمّرءلإو ضء.رعلا * بلتشلا

 مظعبال رج لك نم كارالاو رد ١١ راغص ضمرة

 ةظْمْرَع ةلحاولا بهل |و انباأا

 .ةنصَر م.سلاو .َنَرَم انّرع نري ءيشلا ىلع نّرع
 ٠ ناّرِعلا يم ةنرعل ريعيلا نّرعو

 نن ةمبا اكش ربعبلا َنرَعَو
 عترلا نّرع * ثدعب 0 رع ناد . ةنرع اهتباصا انَرَع

 . ملا لك ىلع ماد لجرلا نرعإو - نارملاب لانسر
 كيو فاح 0 هيالصن تور 00 0 ا

 قانخا# ا كلو هلا # ةديعل عر ايدو

 دارا عقلا بهذي هب بانا لجو رم 0

 لاقو.سرنلا لجر غسر يف ثدحن ةّوسج وا اهلجرا

 هقنح يف ( ريعبلا يا ) هذخاي ٌحرقوه تكسلا تبا
 ارد, اه. كدغإو هر لضاأىلا كرب ارو ةسالنفف |

 ل رعت ةبادلا تنرعو» ٠ناّرعلا

 ىل اهيديا يف ققشن

١ 

 اهفنن ىلا ءيثلا ةفاضا باب نم مرعلا ليش نكي اذه

 لدر عيف لدنرعلاو ٠ س

 0 تفاطخملا هب دش ةركلأ دوعو ريؤبلا تنآةزتو يف لاح |

 ايدو . رامملاو نريلاو عبضلا راجوو لاقتلاو دعبلإو
 لدا دم ء[يا فينخت ةّيئاَرعلا * ةديعب يا ِناَرِع

 ْ ةنراوخ نرمدأملا يلاعا يف عفترب اموارا ننوماقو

 كيؤا نب د لاق: جوملا
ْ 

 ٍ ةينارع وذ :امو جابر تناك

 أ. . اللخالو انف ْعَدَت ل ةيلظو
 ردصم نرّركإو .خيبطل | مير نرولإو .ردصم نرعلا

 ا ايم اك نارام

 ّرساولا مزاي نم نرعلإو . خوبادملا ما هب غادي نك
 8 ٌرِملا *نارعلا 0 هلو بلا قيمشاج
 يذلا ثييبخلا عيّرصلاو حلا بشخو نرقلا ورع
 ّْ ةباصملا هن رعلاو ٠ روكذملا هادلل ناّرعلا هاف ال

 ظ كك كتنالا نينرولا 0 ناّرعلا ا

 نيبحادملا عواوت تحن فنالا ننرع حارصل ١ يفو.ةيظع

 00 فا اركب عج نالوا وعلو
 ارع ج فيرشلا ديسلإو ةلواءيث لكن مو نينارعلا

 اص اما

 هلبو نينارع يف ارب نأك

 ٍلمزم داوم يف سانا 1-7

 ةباصل.ا ةبادلا قرردلا * لأ مزيف تيل روت عجأر

 لايكذلاو رعيضلاو كابالا ىرام نيرملا نيرا ءادُب

 نيرع ةنمو رج تيارت ةاضعلا مشهو ثرع جامكاو

 هوللأو بسال
 دسالا 5 ةيرملا «_ فصلا رخو ٌرملأو ة ةسل ,هلاو

 ظ ا ااا بقر بفالاو 0

 ين 56 نيذلا ويلا نول م

 ناو نار ءلاب 0 تفرع نّرعم صر *# مالسالا

 رادلا ةتقو ةئخادلا حابصو

 أ

 سلا درا لوك طرأ قف

 ظ كليدلاو ٍدايلاو
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 ةنرعل 5 خلد نورعم

 درع سدنرعلاو در عوف ددنرءلاو دنرعلا



 ررع كرع

 يجدرعأ + ضب ىلع ةضع مح يذلا سكرع ا كَخِرَو . ة:ككحو كي ديب ةككلد اذا يشلا : تكرع

 ةداوس اكبشأ كلو .5كا رعلا # ةامنح ىنعإ ب 3 ىذالا كو ل يأ 0

 تمحاللا لق اذهو .كوزعو كرع ج كم كلا داصأ]

 ع لاف. نيحألللل ةيببإ سإغ َّنحلا نا سلا .كَرَع

 ا 0 ةارملا ىدغَت

 كر ل 0 نس كالا شغب

 ن» دلع أم عزت امره رك ةمرخو ةمرعب ٍظنلا مر 7
 2و

 لبالاو . امهر ذمأ يدلاو.ف داوم. هذش باتكلاو..رتخل

 لجرلاو .ىذأو .ةسارشب ةباصا اتالفو . هنم تل انرجشلا
 ْجدلاو .دحا ند جرخو دعدلا ياني دقشا اماَرع

 رادبوأ ترو !! :لمعتاو مذرأ 7 0 د يعول «امرو مر رعب مذعلا م رجو. 2 فوارادب ها انيلع | ونلل [نعن كرم

 للا يك لاو ةيك علا * طالما يف 38 مرعك دغدلاةباوع و 0 ؛ لجرلا مٌرَعو-َنأَف | +« ةظيةلاو 5

 0 ىنعي ,ءانسلرمب لاب يا 06

 ا

 06 1 .١
 مذا نالفو. مخ هل ليمرطعام عر ل ظعلا مرحاو دج !جر »+ كلر جال ما يش وبأ اهماحس يف كش ينلا

 555 ا مل ند 4 4 ع عزنا ا و لصحافملاو ةاضعالا لخادم كلي

 سر ثمرات لج كَل اف مسأ مو ال1 + تل امو تلظ م ل.ءر موق ن عفو صا وداغإو لجرلا فصو يف كلاذ

 هموم ةمراعلا * دل ةيس ةباهخ راح موبو ضال جوملا رشتلاو هاني وا ماعلا كيرلا * كليف
 انيع 55 هاغلأ لوقو: مراوعو 50 جمراملا ا واخ نمل يا 58 رعلا نيل لحلو كلارع

 2 رهلا # تابرذ ىو, 0 ءانيبخ يار ع 5 عما هرادا أ ديفا ىلا قديس اكرشل ايفان ةوذخ ايم

 5 7 ىنجح مر ام. ةاداخ

 قرع. تب نهْإو
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 اريج 0 ١١ ند يي يا د لان يفو هتبد> يف نوعظقيو عاجاو نلف يك

 اانا ايف عطب اذافاب اح بوكرنا بدحصإ ةعشرعا

 0 | دق لاقبف تسكر 5 ار لو ربعلا|

 يف جالعلا ديددلا عّرصلاو لت ةملا كره 06
 ك َربلا عضوم ك ما كاوا برم
 بلا كزرعللاو بت رعالا تو كرتعللاو .ضئاعتا||

 طغاض يذ ةةيعم د ريدا لكما 4 4ةامو- .ئوقلا ظياغلا |

 | كرما .ك

 أكل اريلاو ك اريل عضو. ةكربلاو ةكتجتاوب.دكلرعمأ

 ماكر ريال ابنا طرح كلا راس حالتها

 ةكورعم ضراو , 11 ”مح دزم يا كلورعم امو لؤعفمأ
 يلا كلو رعت لمرو .تيدجلا نوح ةيغاللا اهلكرك لل

 يا كرير لجر انو. ضع يس ةضعب لملايتمأا

 كايرعلا يفاك ةفرتكت وا .لصافملاو اضعالا لخادتمأ
 ؟ءرذلا ظيلفلا لمحاو خلا بكا كيْعلا 1
 + ملا ىلا صلخ ىتح هتفرب ةبنجرح يذلا ربعبلاوأأ |
 هياتم لاك ةيبتلا ةييعلا| ةامعرلا ةكركَرملا ا

 للا هر

 ميز مخل تاذ ةَدرا 3 يتعيشال و ياوه نم امو

1 
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 ةيدوالا يف ىد سا 5

 فيدل رجلا نءو جودا :نملفتحا 1 ثوعلا

 مه او ردنا ة هد مسداو ردصم مْرهلا * ىئذالاوأ د

 طلت ا - ور دصم مر 97 .اطنلا ضد هوا رعألا عن 4.-

 را ريغ نم امب طبخت وهو ١ ناكءيث ي' ْئ ا

 . ماو ةاغثلا روض اينو لقت لك عم
- 

 زها لاءراو

 0 5303 ١ع ب ىذالللا ليزفللاو

 + هاشقرلا هيدكإو مرعألا تْنوم هآمرملا *هللاو ام يا

 اهدحإو زا باوصلا وا”مْرع اه دحإو ركل ناحل
 نيروكذملا ض لاو داؤبلل مرا ل لا *مرخإو عرع

 ه٠ عرج سدكلاو و خيم فاد ال1 ةمحار ةترعلار اًضيا ذ. ثعلإو

 رقوجارلا" لات“ رع جىرذبل سيوبام

 رزاغلا قيرطلا از هم قد

 ردانالا رع .ئضادبدلا قد

 2 داولااوب نضع د ةمرعلاو: م ج ليرلا -

 وهواددإو الب ممج 8 ١ و ةيلك لم “ مرح

 عه ١

 || د دشلا 206 ذلا ذر



 م
 ا 3 1 :

 ثابن نوقرعلا - نفرع | اهباعصو اماظع يأ اهديواصع رومالا نمو . منوم ا

 ليو تيل قون حلاو لبا بلطو مسا اوأ
 قر عهفار تك موق ّة ةرعلا| هكر تلا 1 رع انلا نرمه بييقارغلل

 || اهيلغ:تيتوقرغلا ند ةافْرَع ولدلا قرع

 | كح نى ةثلاو.ةحلد 5 2 ةكرعي ميدالا كك ل دكر وفرع قاّرقشلا بيفا ل اهل غيالف

 انالفو . الما قرط 5 رظنبإ كسم مانسلاو .٠ دراتع ىحأ .يني الو دعي انودك ناك برقي كاس نم ةقلاعلا نم ا

 ةدجّزح ٌريعبلإو . ةيهادلا يا َرهدلإو ردا اع لمحأ بوقرع نم فلخا لاذب فلخلا يف لدا هب بّرضي
خل | ىلا صل اخ ىت>وقفرمي| اذا لاقف 0 ةيضازبب 01 خا ةاتأو٠ .بوقرع دعا ىءوأ ا

 ١ .كركرعو كر اع للجلا كل ذو م

 ف اهالخ نضمخلا ةيس لبالاو: ةكتخ اًنالف د هدلإو | اذا لاق جب با [ملف ملبا اذا لاق علطا اًدلف يلع مل 1

 . ةنلكأ تابنلا ةيذالإو . كرملا مسالاو اهتجاح ةنم لانن| اذا لاق 5 ملف بطرا اذا لاق زا املف زا ظ

 ج كراع يف . تضاح اًوُرعو اًنآَرعو اكرع ةأرملاو | لاق هيفو .اًنيش هاا ٍطعي لو اليل هدجرما املفرمتأأ
 ةكراع + اًنرَع ناك اكَرَع كّرعي لجرلا كرعو .كراوع ئجشالا ها ميج

 بف تضاح هناي ؟رعإو .ةلتاق 17 رعو ةك/سمأ يس ٌكنم فلقلا ناكو دعو

ْ 

 ا كرتعإو .التافت اك كدت يثلا كفو: كرعم | رٍبرتي ماخا بوقرع ةيعاوم ا

 ١ . تمحدزا دّرولا هي نا ايتام يف وتلا ري نب بعك لاقوأ|

 || لعاف مسا كراعلا ** ةقرخم تّمّتحا ةكّرعي ةرملاو التم اطر يوقرع دعاره تاك
 + مللا ىلا صلخ ىتح وتفرمب ةبنج رح يذلا ريعبلاو ليطابالا الا اهديعإوم امو

 أااه دروا يا َكاَرِعلا هلبا دروإو .كراع ردصم كاّرعلا| .رسوقرع همم ىلا كءاجا ام ٌرشو اًضيا رطاثما نمو
 أاهدروا يا رداصملا بصن كاّرهلا بصو.هلا اعببج| ميلا نم كيلط دنع برب

 تررم اولاق اكماللاو فلالا هيلع لخدأ مث اكاَرعا 20
 فل الا رّرغت لو بصن نق هلل دمحإو َرِيفغلا املا معا هاصقرعلا * تشم ةيحلإو . صقر مالغلا َّصقرع

 َنن الاوراىلا فصي ديبل لاق .هلاح نعردصملا ماللإو | ٌناَصْقَرعلاو ٌناَصْقتَرَعلإَو ةاصقيرعلاو ءآصتيرعلاو |[

 اهحَذب موكا اهدرواق: + |جايزازلا,قاسك ة قاس تابنوهو وطبري وا قوق دنا

 لاخلا ضعت ىلع قرش لو ا ةفئاكتم ةرفإو ةتمجو

 اهكل أظفل ةفرعم يو لاحا ىلع بصن كارلا ليقوا * ةنيعصت وا طوفذعلا طوقررعلا - طقرع
 ” درا اكسر .ةكرتشم زيدتللو ةركني_ةلوؤمأ|

 نك كْرَملا *« ىلوالا ةقينلا لبق تبلح ام ةكارعلا | . هج

 ثوصلاو رم !؟”معإو ردصم كرعلإو . عابسلا هرخو | ام

 جالعلا ديدغلا عب رصلاو تزيلا كرعلاو» رع َرعلا عججو 0 * ةشّوشو ةبعص ع 0 0 ريغأ|

 يف ةضعب لخادتم كرع لمرو» َنوُكِرَع ج برحلا يف * لقرعتف ةلفرع لاقي .لقرع ةعواطم رمالاو مالكلا|
 يتاكد صج هرم ىلإ دك ع فشاوا ةزملا كم هلا *ضعب | نم لاقرءلا * اهباعص رومالا نمو ٍشاودلا ليقاَرعلا |

 ظ يف ناكةيبيصنلا وتماقم نم يريرحلا لوقو .تارم يل | رّختُت ةيشم رصفلاب كرما * هدشر ىلع ميقتسيال
 | [يرم ةصرلا ةدش يا ةكعولا كرو ةضرملا ةضبق ضيبلا ةرفص ليقرعلا * اهيف
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 نمو ةداودلل عطعا لو 7 يتلا انه تذخا لوتيأ|

 ند لفي ءيش ىلع قّرعلا وأظيو.ةدغلا نم ينوبج قرع ١

 !يياوفلا

 ريثك يا.”قّرع لجر لاقب .قّرعلا ريثكلا قّرعلاو
 لحل ريعبلا قَّرَع نع ةمعط دسف قرعْنإلو :قّرعلا
 سياربعبلا ىلع ٌدَشِبو ءانس يف لعجت يذلاوه يا وباع

 ريعبلا ”قّرع ةباصا اذاف ةياقو ريعبلا بج نانو ةنيب

 ُ ركاو ةّرللا ةقررعلا + ةنتار تريغتو ةيعلط سف

 رجثلا ةمورا وأ لاملا لصاوا لصالا ةقرعلاو. لابلا

 ةقَرعلاو ٠ ”قّرعو تاقْرع ج قورعلا اهنم بّعشتت يقل[
 قناه زجالاو نبللا نم طئادما يف فصلا

 .نيفَرعو اَنَرع 305 + لاقي 227 َنعو 7 ءاناللا

 | ريطلاو ليختا نمرطسلل قّرعلا ةذحإو أضيا ةقّرعلإو
 لضرتحت : ةيشخاو طاطسنلا اتا .ةءطلاو هوو

 اهم دعي ةعسنلاو اهب برص ةئدلإو طئاخا فاش نإ

 حو قرع نبع كلا ةقرعلاو. َكاَقَد 1 "قرع جردمالا

 مقر ظهالاعب

 ١١ اهيلع ناضرعي 2 ولدلا َنبِو اللا نم ةفلنلا

 لصاوا لصالا ةاتْررعلاو اضيا ةاقرعلاو.بياصل اك

 طوقو . قورعلا اهيف بعشنت ينا ارجشل ١ ةمورا وا لاملا
 ءدشا لضاشلا
 لَ ردا ترسل تركك و رثكالا وهو درغم نا

 هتاق رءاوادلا نم وفعلا * ردكلاب ةقزرَع عمجالا 1

 لك وتو ناك اذا ولك مدت امن اطرا ةيضيالو

 ا ضرالا 2 ةداقنه ةيكأا 1 اًضْناة نى 000 طع

 ىلع ناضرعن ناتبشخ ناوفرعلاو .ربق ةودج“اهتك ||[
 | ظسإوا نيب ام .نامضت ناتيشخو بيلصل اكولدلا ا
 اللات دع ةفجع ناوناقا رعلا جرو و | او لخيلا ||

 الدبل دق ام هب لون هلا الا وفْرَع ةلصإو قرع تلق ا
 * مّدقل دقو ةيهادلا يق رعلا تاذو . وح عج يف قحا

 لا غي ق”ءهل يذلا ليخيإو لاجرلا نم قيرعلا]|

 ها | ىتح مرمأ يف تبعت يا نيبجملا قرع انم تينل اًضيا مهنا ْ

 | أ ْرعْلا + كر يفك الث لعف 10

 | ىلع ٌهرخآ تحت هلوا تختف نا متاَقْر

 0 2: مر

 تعلق

 هضوم ف 53 26 يو رك هنأ هب دار يفوأ

 يأ ”قراعم لجرو ٠ قررعلا وذ قّرغألا * بوب
 مسا قرمل او: مللا وب قّرعُي هل قّرعملاو . للا ىلبق |

 آف لوق ةنمو.لليختإو سانلا تك قيرعلاو لعاف | ٠١

 رضنلا تن

 ظبي رض مالو ديخعا

 ”قرعم لل لهل إو اهعوق ند
 . هللا نم "قرع هيف لعج يذلا بارشلا نم ار

 ىو اقيرع راص يا لجرلا قرش حاصل | يف لاقو

 قّرغم نالفو ٠ سرفلا كلاذكو مركلا يف قرع يذلا
 وا ”قرعا دقو اءبج مركلإو مذ الا يفكلذ لاقي

 0 > با كك ناو ةثنب نمل اًرءا نا ل انبو .ةلاوخأو

 هل يا . مرا يف هل قَرعمل للاقب اكتوملا يف هل قّرحبل
 لاجرلا نم قئعلاو٠ ةلامعال تومي كلذ ف ”قّرع

 نم "قرع ةيف لعج يذلا بارشلا نمو م ملل | ليبفلا
 مثل | لييلق يا ماظعلا قّرعم لجَرَو٠ نم ليلق يل: هللا |

 ٌئاطلا رديسم نإ جم لوقو

 ا ني هلل ياكم تهكر وار تل
 مسا قورءكلإو ٠ .ررخ | نم“ جازملا ةليلق وا افرص دا در

 يذلا ب بارشلا نمو ملا ليما لاجرلا نمو لوعنم

 يا رماظعلا قورعم لجرو .ةأملا نم "قرع هيف لءجأ مل
 للا ليلق

 عقرو اهيوقرع اق ّبالإو . ل انحا لجرلا قرع
 ل سرثلا ن رالف بقرعت *«دض موقنل اهيوقرع

 وع رمالا

 نمو ناسنالا بقع قوف رو ظل بصع بوق ةدرعلا

 دوم نيب يا اهدي هي ةبكرلا ةلزنمب اهاجر يف ةيادلا

 كرطلا :ديدخ داود وْبا لاق ..قادلاو فيظولا |

 حنا ٠م اًضيا بوقرعلإو . باةلاو بوقردلاو بكا ط
 ةلبملاو ليلا يف قيرطو اهيقاس اطنلا نو يداولا نم
 ( تكاك قارلا وم رع بيئارعج ةَبُلا نان وأ

 أف ةقيمقلا قرطلا وا لابتلا ميشامخ اًضيا

 اح تقارملا كيكو يقاوم ريع
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 "شو ىلإ ىنَر 0 02 عج مأ 0 سا لايق

 لاهو لخَرو قاّرع ف قْرَعو رأ نأظو راظو بارز

 *| اذاف وحلب ظعلا قررعلا وا ١ اط ريظن ال و رارو دارقو

 | ديزوبا لاقو :امهلكل اهالكؤا قارعف ةيحل لكأ |

 | يبا لوق يرابنالا نبا لاق. ملا نم ةعطق قاّرعلا
 قالا كلك اعلزبنا ترعل) اة: زال« /اوصلا اوه هير

 | ةرعي قيرطلا اضيا قرعلاو ”لظعلا تلك لو نال

 6 قردلاو ع و سإ قا 26 0 0 ا

 ُّ يا 7 ةضريتملا لك 57

 نم فق ةرلا لبكإو ةافرطلا تبنت : ةزكسا إو ريثكلا

 ,رأطقو عنترملا ناككإو ضرالا عم لبطتسملا لمرلا|
 قّرعلاو ٠ ل 3 ضيقا اياتبو هل5و كلبا

 نمار: تارشلا الاقي ةنم'ليلغلا الجو

 يدق عزا احا نم كبل قو روكلا نإ 2
 رلاظو قرع ءيذل انعم ليف.“ .قح رم اظ قرعل سياو هل

 | ىا باصنغالا هجو ىلع ضرالا يف سرغب يذلا وهو
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 تاصوق ةيشغنل وه اهيجوتشيلا هريغ اهايحا 2 ع ا

 | كلالل زوجي ىت> هل ةءرحال ةنا ملعب اً عاطل , قّرعلا |

 057 هحاص اف اع نم علذل ا هيلع ةارتجالا| ا

 كلذ ركن او يو دري لاظلا لج زا ىلع ةارتجالا ظ

 .ةّوفلا را قورعلاو . ةاوعتسملا ّي ولت 117 ةداوسلا

 ةتدررأ نَدَبلا نمو قورع ج ةلصارجثل ١ نم ق'ءلا..|
 0 لاغيبقلاو ل لدكألا قارعك دلا اهيف يرجم ياا

 عاجوا نم“ مجواسنلا ق' تنس قارعو قارعإو َقوُرَع

 0 فلخ ىلا لدنيواك ارولا لضم نم# ىلع .؛لصافملا

 فلاب ءاكلإلا بمكلا غلب امنرو ةبكرلا ىلا * دنيو ذخغلا

 | ذنغلا ىلع د كتع دير ودو صوصن#

 اسنلا مجو لافي نا سارفلاف بعكلا ىلا يشحولا نم

 اا َقَرَع انما م>و 2 يستجب 00 ةداعلا مرام

 قرع مسا ردقلاو

 جاقو بيرلو
 ..سفادصم لكو ريطلا نمو ىلؤحلا نمرطسلاو (فاقلاب

 ىآطلاو | |ىأ در وهوا : م ايطلل تابنرفصلا وو ا

 لاقيو. ٍةبرقلا قرع نالف نم تيفل ل افي .ةةشمإو | ثابن ضيبلا قورعلإو .ريغصلا 2 كلا وا ٌناربمامل

 ' 1 0[ وه يذلا ىلا مشو قليلا اهيدهو |
 ةرثب ندبلا 9 فيد م ايندببا قرملاو» يا

 || قرولاب ةيبش يش اهم جرخيف بتعب مث طقستي مث خفتند
 يف مطلاك هكرسال ناك امررو لوظب لال
 1قرغب« نسيلو ندبلا يف 2 ب خطو

 نمو كم نءوهو قاّرعلا لعا تاقيم ا و

 0 ايراويبلا داع عتروز ذم قّرلإو .نيتلرم
 .عجشل عمسُي 1 يق داجلا ةماسم نم 0 مدلل ةّيآم

 | تيللاو ةليلق وا باونلاو طئاحا ىَدَن ضبا قرعلإوا
 فص لكو عرضلا ىلا يهني 0 يف بلت هنالا

 || ينابلا ب دقو ٠ طئاحما يف ري
 | اًضيا قّوعلاو :تونص رس اَذَص يا نيقَرَع وا اًقَرَع
 أ اضعب اهضعب لبالا عابتا راثإو لابجلا ةيس قرطلا

 || مةنلإو زحنلا ضعب يفو ) عفالاو لبالا

 ماو ١ زجالاو نإللا تهأ

 59 انيرق كتص 10 لافا

 قرع نع قرات نعي ةناك

 1 ليلا خح رادع ص

 ا 02 مريغو صون ا نم ةجوسنملا ةفينسلا ع قالو

 ةسخ عسب لبق .ةسفن لينرلا وأ لازلا ةنم لمحت نا
 طولا وي نر نأ -ب قلو )اًءاص رفع

 دوهجلاو ةدشلا 0 بك ,رغلا 2

 تقرع اذا ةبرذلا نال لبق . ةبرقلا ق رع كبلا تلتمتا

 الامم مثجت ةناكف ْىَرَع اه ام ةبرقلا نالوا | حير ثيبخا

 05 ىلا جانحا ىتح مح ةناك أ هتءقنم ةبرنا| قوعافأ]

 ةفيفس ةبرثلا َرعوا ايلا رثسلا ينعي اموآموهو ةبرفلا|
 دص».لع ةيرقلا لءاج الَغْجأ

 قرعو..اانث ند !محت قّرن# ةبرقلا لءاح ةقشك |

 هيلا لجر الفعل مويا لآلفما ْقَرَعو٠ هدو نيكل

 اهي كلفضن رءاشلا لاق. ةدودلل كليطعي

 لالخ َقْرَع ةبطعا امو . يقم نونلا ناكم ةلعجأس

 هك فاكت ةانعم وأ در



 /*# هيل نم ع البرص ٌنينرعا 2 سفرع

 ادرس اوا دسالاوريسلا ىلع روبصلا ةفانلا ساقْرعلا
 | رفضا ا سيسقْرعلا + هانلا مدقتب ساّرذعلا اذه يف

 ءاسنلاو لبالا نتالب ذبل

 ناطلسلا هب بقاعي طوسلا صاقرءلا - صفرع
 شوؤر اهب دمنا ةلض+و ليظعبت بقعلا نال الا ل

 + ضبنبا: اطافزعا لجرلا ب طقفرعا <

 هاضيب ةتمربو ةنم روفغملا عند هاضعلا نم رت طقرعلا
 | ر طفنرعملا # ةلعفرغ ةد>اولا ةجرحدم

 نم هيلع ام لكأ اًقَرعمو افرع ةفّرعي ظعلا قّرع

 اكل هيتماقم نم ٌيريرلا لوق ةنمو.ةلك ةذخاو

 .ةعطق ىبرطلا نالفو. .ةنيكاكس ةتامنا يا؟ رادمةتقَرع و

 قرح ن 38 قّرعو حابصلا قو .بهذ ضرالا يفو

 | لعج 8 دازملاق رع 2 .بهّذيا سول جس اجل انمار

 |١, ليلق ناك اًمْرَع لودجلا ىلع لجرلا رع .اًقاّرع اط

 .ناَقْر عوف هدلج شرت اقَرَع قّرعي لجرلا قرعو . ملا
 املا ن . ها ع هيف 7 0 قّرع + لَسَك نالفو

 لل

 نا ريغ ن 2. ”هجزم ياآليلق ي

 ا 1 اق. هللا د نود 7 71 ,للل نود اهيف لعج

 | زجارلا
 | اهيتسي نم رايح ىرتآلا  !اهين قرعوول كم لقال

 زاحلا هاب هالغا فايا نمل . قّرعي ةلعج انالف قّرعو

 | قاّرعلا ىلا ٌنالفو .اقّرعم ءاقس يقاسلا ةقرعإو ٠ قّرع
 ةقورع تّدنما رجل إو مَركلا يفو مؤللا يف اقيرعراصو
 عظعلا قكغتو! ( تدع ليونلاقل قو نكر >
 .2لا نم قرعب اهجزم ريخإو . محلا نم هيلع ام لكآ

 مسا قراعلا * قّرعي يكَرولل ضّرعت لجرلا قرعتساو| |

 َ واردلملا ةطاشو شير |

 فارع لباو .ةينارع ٌةأرمإو "يقرع لجر لاخي

| تكلا نبا لاق. دا
 ايش اب 

 قّرعم 1 5 قراع يلا ه هللا

 هاونل يانا ةورج نإ سيق بغل قراعو
 متعنص دق ام ضعب رغن ل ناف

 :ةقراع انأ وذ م اذعلا نيت

 سارضالا قرإوعلاو : قراوع ج قراعلا ثنّوم ةقراعلا

 فوج قاّرعلا *هينفت يا ناسنالا قّرعن اهنال نونسلإو
 يف يدملا رزتمإو الو ط رخل | نط

 هدحو لبا رطقو ةبابطلاو ةبوارلإو ةدازملا لفسا

 نشل نمط طاح ةياردلحالا قي نميص باقر
 طيحلا اةزرحب ةرفيملا نمو اهكاتفرانلا ومو اهنافكأ
 اها نمو ةاهتنم لآ ةانخا نب فاست نموا
 ا ٌقْرعو ةقرعأ ج نطيلاب اًضرتعم ةّرسلا قوفا

 اول لصوملا ىلا َناداّبع نم قاّرعلا دالبو .لكلا يف
 تيمنا كنب سوو اضيع ايات لالا ضر
 فكتسا هلال وا اهيف رجشلإو لفغلا خاونل ا«
 ىلع لمت ةداجل ةدازا قاّرعب يس وا 0

 نيب قارعلا نال اهلنسا يف زرخ اذا دلجلا يفرط قل. |

 امماطاشيا تارفلإو ةلجد قارعىلء ةنالوا ربل :اهيتتيلا
 .رجخل 5 لإ عنو بف 20 ةنرعلْوأ

 لك ظعلا قارعلاو . ةرصبلاو ةفوكلا نافاّرعلاد

 فينلا ىاوعو .عزيركلا ةرطملاو ملا نمي ةنظيلا واذن
 *ةريزخلا ةرطملو ءالا نم ةفطنلا ةقارعلا *ورثا يف ةنأبز

 صوحالا نإ دمع لاق. ةيهادلا ّقاَرعلا 5

 قار كلا تاذانناَر ,- لعفو انيلع ميدت نم

 تظلغ يتلا يشو ع

 .قاّرعلا ىلا ةين ةيقاَرعْلا * ةقشمب آلا قئرتال دج

 قرت

 فانللا سلط ره قاتل م نع كارعلاةقاوقلا
 ةياتلا دغر وديفلاو اا شوب ظلاوركتخ اكالاخ/ لت

 ركَذَم-و يلا هل ردصم قل 2| ةيقّرعلا
 قاَرعو قارع ج ملل اةنع ذذأ وا ةمحل لك ظعلاو

 ىلع عمجلا بنو
 ١؟١



 فرع فرع

 أ[ مت تام اذا وو ِهنايا نع ةاماحم تابثب تاباذعلا | داو ةنجلا لها نوفرعي ةكئالم لبقو :ابينا مث لبق

 لوعنم مسا 520 اديها تاك تاباذمللا كللت | درو تيس امل ويس هي رو مقل رمل

 نم فرع هل اءو ليضفن مسا فر آلاو . اهيف فارعألا
 فارتعالاو فرع ج ةافرعىثنالاو كيد واةّيحوا سرف

 مرارسا نم رس ىراصنلا ضعب دنعو فرتعا ردصم

 لوتي اني ةارذ و نيج )و4 اضيا ةونلا ب عب

 #فيرعتلا يف يِدْكَتا هو ةيرصبلا هتماقم نم يريرحلا
 تافرعربغب ةفرع مو مظعت نمضعب ةعنصي أم هب دارا

 فاذا كسي رمل هل دع ركاب ف
 دنعو .ريكتتلا ةلبافيو ةيعضو ةراشا جراخ ىلا اهب

 | بولطملا ىلا لصوملا قبرطلا وه نيلكتملاو نويقطنملا
 ظ ةتقرعم مزلتست هيش ركذ نع

 ا سو اغا 5 راش الوقو اكد 5 قىديرعلا عيش ةفرعم

 |بولطملا كلذو ةليزفا] كهاو_ نئلوصالا دنع اًدح

 كباب قادم | عجار 0( أذودجتو ًرعم ىسي ىرود |
 ةظنل امأو . مدفن ام وهو ٌةقدقح اما فررعنل و (

  اهنييعتو ةلصاح ةروص ىلا ةراشالا هب د فلا روع

 عوضو» روكذملا ظفللا نا ملعيل ةاصالا روصلا نيب نم

 ةلالدلا مغإو ظفللا نوكب ناوا اهيلاراشملا ةروصلا از ؛

 ىنعملا كلذ ىلع ةلالد عضوا رظنلب رسفيف ىنعم ىلع
 |ةعمو .فيراعتو تانيرعن ج دسالا رفنضغلا كللوةك

 | اجرا فيرشلا دّيسلل تانيرعنلا بانك
 تكي نه تش تاحالطدإو تافيرعت هيف مج

 تانيرعت اب داهختسالا دنعدارملا وهو . هيف ردا مولعلا

 ةرآب 000 ١ يرؤصتلا

 بولطملا نييلكتلاو نيّيقطنملا دنعو تافّرَعِب فقوكإو
 قيرطب هيلا لصوب يذلا يرّوصتلا

 نييطنملادنعو لعاف مساف ٌرملاو .ركيملا فالخ هال
 ١ دنعو .فيرعتلا

 | .يرؤصيلا بولطملا ىلا لصوملا قيرطلا نيملكتملاو

 لتي اب هجولا فو فراعملا ادحإو فردلإو فرو
 تانالا ْق نما ٌلْيِفَو ”ةالاو امو تانالا يف ليقو هياع

 نأ فران اجي هاربا ل افيو زب اهزينقو ءاطجالا

 ياارلل دشنيو . امرهظب امو هجولا

 لهو مرعب نيذلا ةباككا لدرلاراعمو .نيفورعملا |

 | ةفرعم نال هب يس هجولا اكو نانسالا يف ةحالملاو اراشم

 ' اي فراطلل نماوعوءيوجتولا ايحا كقزاجملا للاايحو |

 رح >
 نأ مص 00 هلا ىلا .

 ا و ةفرعلإو .ةفرعم مو ةئيب ع نهو ثدو“

 || دنعو ردصم ةكرءكاو ٠ فراعم ج سرفلا نم فرعا

 قو كرام ج 4نعب ءيش ىلع لكل عضو ام ةاغلا |

 | يهو هيلع وه ام ىلع ءيشلا ك اردا ةفرعملا تافيرعنلا
 | كلذاو معلا فالخب ملدلا دعب لصاح نايسنب ةقوبسم
 1 رماد تاكل يفو .فراعلا نود ملاعلاب وحلا سي

 كاردال لاقت ةفرعملاو بكمل وا كلا كاردال لاقي
 .ةتملع نود هللا تفرع لاقي الو ظيعا او قزح

 لكو ركملا ٌدَضو روهشا]و لوعنم مسأ فور 3
 قلفلا هيلا تكسبام ككوفوا عرشلا يف نسحيام

 ن٠ مو 0 ةنمو ناسحالإو قزرلاو ريغ او: ا اماللا زال انا ادع كبر ءنلا ةادإو فش ةرهلا اذه يف

 ا ةدادلا تالزا حالطصا يفو .٠ ةّرملا ةفيردلإو َ اهدحو

 جراختإو لخادلا ىلع مسرلا نم ذَحْؤي ام ىلع الرا. طل

 ذخر ام ناب نمضتملا باتكلا ىلع اناث .عئاضبلا نم

 ةنيعملا ةايعلا راعسا ةنمال ىلع ا اث .اهتم فنص لك ىلع

 ةيشارلا: ةلغلا نع ريمت#ل ةفيزعت ةلعا لاقي. ةموكحلا نم

 يروم ىر هنلا دنعو لعاف مس فرتعملاإو .ردنبلا ف

 لةحإو ني دهطضملا ةالولا ما. ةيجحسملا ةنايدل اب فرتعا

 م١

/ 

 ريح اب رما نم يا فورعل !امسرمايلف فورعملاب ار رس 0

 غل | دنع فورعملإو . هلا جاني ردت 06ه الق

 لوبقملا نم 'رسق نيثدحلا دنعو . لوهجما ةلباةبو مولعملا

 ركل لبا
 .غثارع ج دانقلا وه للقو ”يلبس بش عملا

 ةدحاو ةجيرعلا * اهيف قيرطال لاءر اًضيا ئاَرَعلا
 حاكتلا نم ببرض ةجنرعلا هيلو ترا



 د بدنج نائرعلاو اًضياأ|

 00 ميرا 1 غم نأ*رعو. (ةنع |

 كيسا 1 ريااوق ةمرعلاو. ةفرعملا مْ لاو ملا ضل يي ا

 هم رعنإو . ةنرعبل 2 رعب ني 1: موقلا فرآغا نء

 دحاو تيت لي ظ سم ةزراب ضر أو ناعنترا اناككاو نلخرلا

 ٠ ةعونمج يو ٠ لايما ةعسا و 3ك نيبو أهنوب لاغب

 زا 10 ط 3
 يذ نم عساتلا ةفّرع موبو. ثيناتلاو ةياعلا فرصلا

 رع ينثا ىلع مولا كالذ جالا تقوم تاف< و6 وحلا

 قراند 0 دالك الاذأ ؛ تيس لق ٠ ل ند

 كفر 2 كاسانملا لعامل معردل ليربج قولو | اهب ١

 تفر 8 انيك ا هداه :ال وا تفَرَع لاق ا

 0000 يشو تبّيُط يأ

 بشار لعل هلاك تراصف لورتال نكامالا تاالأ
 قوليسو نيلس زارا 1سم ل

 تاناعو تاعرذا يف لوذلا كللذكو .ول اح ىلع هب يساذا

 !هل دحاوال هآكغلا ل اق.فَرَع ةبسنلاو .تانتيرعو
 نع لودعلل دوو ير َةَفَرَع ان نعلعلا لد

 حابصملا هي لاقو . ضم يرعب سيلو عوجا ظفل
 تايلتسم .بارعا (' تاَمَرَع كسا ) بنرعتو مما
 تاب ع اي ةلباقملا نيونت هبشي نب 0 تانمافو

 لوي مهضعبو . ماللإو فلالا باخ ديال اذطو تاملسمأ
 لافي ةنال اًريدقل ةَفَرَع عمج تاَرعو لبهلا يف ةفَرع

 ردصم ٌناَفِرعْلا «ىهتنا تامر لاقي اي ةقرعب تففو
 دس ما مال بحال ملا نمر ءو: فرع

 كيكو 2 1 راق رع ا

 ةقناعم نماعنلإو موجخلا ةواكا
 انور هت

 "قفا نع نيا مغلا برأ د تبو

 نار .!او 22 تعش ةبيود وهو ىركلا ع نفر قو

 ةئمر قالا ن كيال ة دارج اك

 رجاع لعرب نوكت ةريغص ةببود وا ةناوظنع وا
 كثر ةرعوه لاقي .ِهبلءّل اداا ءيشلاب ثفرتسملاو ةانه داو

 هين ؟يفرعلا 0 07 هن درا نأ ةناهزعو

 !/ :نلاو حدملا لثم لعف 9 كفن اخو هسرعلا ف

 قزملا كنو-.ةفارملا 4 تافرخ 'ىلا اهب: ةفرعلاو | ف

 ماودب اهف زي يق يف قيال دس اكان يملا
 تاذ.رئاذام ةعاواتساو أ عوضوأل لولا توق

 لك اناا هل اذ: . ياونعلا فصولاب اقصنم عوضوملا | ن

 ئثال ايس هل نمو ٠ 1 اكماد ام عباضالا كرم بتاك
 ةيفرعلاو .ابتك مادام مواضالا .نركاس بتاكلا ن

 ءاوداللا دبق عم ةماعلا يفرعلا يف مدنع هان

 اهلوق نما ةبجا وس حباك نا فار تالخلا دخت

 اهبكرذف .ايادال ابتاكماد ام عباصالا كرش بتاك لك

 ةقلطم بأ المو' لزالا: هجم وأ ةناَك ةيفزح هيجل لوف
 نم مدن اك ةبلاس تناكنإو .مإوداللا موهغم فو ةماع| ٠.

 [ناكماد ام عباصالا نكاس بناكلا نم يثال اناوف

 ةقلطم ةبجومو ةماع ةيفرع ةبلاس نم اهبيكرتف اًمادال
 ماعلا ةَمْوُرَعلا *# تفرع ج روبصلا فوُرَعلا * ةماعإ .ةعص

 لاجل ةالإك اطال اب ةفؤررح :لجر ل اي .ةوشلاب

 دشنإو .٠ ةباعكا فّرعل نمو ءىشلا|ب ماعلا تنوعا

 شفخالا
 هلق ”ظاكع كد رد الكا

 2 مابرع لا اودع

 دالوالا نيب مدلل اضاذللا كتيرَع ةنمو ٠ مهفراع يل

 :ال ى 2 ب 3 انْضْلا 0 ف --- 0

 هته 5 3 5010 ريان 31 نوحي د

 2 ه- ار م ولاو
 ةدمأو اضبا ء|ادّرع 3 ءالوه قوذ ريمالا مم اهوخنو افرع

 2 عيجملا ةعيضب فارغألا * فورعم يا فيرع

 ليرلاو حايرلا نمورانلاو ةنجلا نيب روسو لخنلا نم

 | ةليداؤمرع سور ولام رهط لال لك لاو
 |. لاجر فارعألا ىلعو باجت امنيبو فارعالا ةروس يف
 فارعألا باكو . ويل اعا ا باوحتا فارغا لعو يا
 ا فارعألا باكا عفان ةريكذللا ةروسلا يف لوق م

 نسمح



 فرع

 .اهبطراو حابرلا لبا اهنال بونجيلا ريغ فرعي م ياا
 !ًويلعأ ]او اقرتعإو .ريص رماللو. ةاتنإو اذ :نالقو
 ىلع هب رفا ءىثلابو .هناشو يساب ينربخا ءيىلا فرتعإو

 .ةحراصتال دي بيونذلاب .فارآعالا ةنمو ١ هسفن

 ١ يلا وعلل لم افا زوعإ لجل اي نفراورعأت

 راصف عفتراو ةجاومأ تكارت ليسلاو رجل ]و .مفرعاذ

 .عبضلا فرع ةناكتفنلاو فثك لل او . فّرعلاك ه

 .هفرع ىلع الع سرفلا تارللم ١١

 هي ل فرش ب ضارطالا لطيران
 ةتعبتف ةيزاريشلا هتماقم نرد ّئريرهلا لوق ةنمو

 .ٌديز هل راص مدلاو

 | فارعتسالا لصإو . فرعال يا ور دخ ةبيبر فرءتسال

 نيج يلا. كزطتساف انالف_ تشان اني' (لرسنلا بيوت

 | مسا فراعلا * كلفرعي ى> كلفن ٌةفّرعف يأ كفرعي

 ثنوم ةفراعلا *ُفورعم فراع ٌرمإو .روبصلاو لعاف

 كفوضيالو ةلوعفم ىنعمب ةلعاف فورعملاو ةيط داوكرإكلا |

 ةرنع لوقو. ركراوع َج لعف اهنم
 ع كلذل. ةفر داع ثربصف

 مظل ن نابحلا سفن اذا وسرت

 - ةناوللإ اص اكول [شاجيي عال
 نهاكلاو مجنلإو ةغلابلا لاعف فاَرَعلا < فاعلا

 | يضاملا نع ربخي نهاكلإو يضاملا نعربخي فاكعلالبقو

 :(نماكلا تو ود فازتلااظخنامتل ل اعوان ليقمشملاو

 رعاشلا لاق .بيبطلا اضيا:فائءلإو

 فواد ةمابلا فا ع تلقف

0100 

 راكاو ةمانم 1 ةبام عراوردصم فرت * نوفاّرع ج
 | لكلا يد ةقورص سلما ١ لافي. ةيبطلا يف هل امتسأ

 يئدرلا دلما يا.ةوسلا كَرع نع ءوسلا كَم زوتال

 .هاعف مق نع ٌكلذني ال ميل بّرضب . ةحئارلا نم ولذعال
 ماهلا وا 0- فرعلاو . غابدلا ضي مل , 2 يش

 .ربصلا فرع

ِ 7 

 ٌبيبطل قت 3

ْ 

 .ماضعحال او وضح سبا د تبن وأأ |

 .اريخا ألا يف 0 يرخأب الا يفزع فرع امو

14 

 فرع

 جو“و ةيطعتو ةلذبت ام منأو در او فورد فّرَعلاو

 :رارقالا ىنعب فارتعالا ىرع مسالاو كلا ٌدضو رتل
 واط« لودغم وهو اًقارتعا يا اًْرع ثفلا لَ هل لون
 ا فررخلاو .افارتعا فرتارب دننلاو فوذحلاولماعل دّكوم
 ا درا تلال نيردلا ولصق يعبا
 رظب هبشي كيدلا سار ىلع ١ يف ةليطتسم ةمحلو .هتبقر

 |[ فّرع ج ةهباشللا بيس تابن كيدلا ف'رعو . ةيراجما

 للغل ا نم برضو ناعفترملا ن اككلإو لرلاو فارعاإو | ٠

 رجشو رموشربلا يس نيرحبلاب ةلفش وا طن ام لواو 1
 عجو فوُرَعلا عجو ف ةرشألا أهرهظ ةلمرلا نمو ّجرنالا

 اهبهعب يأ اَقْرَع اظفلا راطو . فرعالا عجو ءافرعلا

 ا3 ةنمؤ يق كلاذكاقرَع ع مولا ءاجو» ٍضعب فاخ

 التل انا حارا ا اًموِحروسالسرْلنأو تالسرملا ةرو
 بيسحي ظنللا نم مهني ام ناسللا فّرعو .فورعملاب
 | عرفلا ةليح ةنم مف ام عرشلا فرعو . ّيوغللا وعضو
 || سوفنلا يف رقتشا اموه فرعلإو ..ماكحالا ىنم».ةولعجو

 لويفل اب ةولسل | عابطلا ةئقلتو لوقعلا تادابشةهج نم

 اوداعو لونعلا كح دنع ويلع سانلا ٌرتسا |. ةداعلاو
 هر امثال راوغ كرون قولان 00

 اوةلطي ناوه إيعلا 2 . هيلعظفللا قالطا س

 .وريغ نود اذه !ولعف مهكأ و ك اذ ىلعو اذه ىلع ظنللا
 ٠ صصخم ءظنللا فرعلاو صصخمم ريغ “لمعلا فرعا

 لييبق نمو رمثل ا نم ريزنخملا ريل لوالا لبق نمو
 لشي فّرعلاو .رفاحلا اذ ْصخت اهناف ةّبادلا ظنل ينانلا
 لع قالطالا دنع بلغ ةنكلو ص'لإو ماعلا فرعلا
 لسزلاو سرفلا قع رعش فرعلاو . ماعلا فّرعلا

 ة«فلاون ترجالا كينوَم هامارسلا + ناعفترلا ناكلاو

 اه زاض اهمانس:ينا:ةافزع ةقانو .اهنبقر رعش ةزاكا
 || نافرعلا * فئرلا لث. اهتنع لع راص وا فراك
 نا !ةاعترعلاب تانيكلا ايس لاق. فوزمملاو .ردصم

 || نوكب نا يخنق ( ةنم فرع ليق اذا يا ) نمب لمتسا
 فرعليق اذا يا ) نعب ل.تا اذا ام فالخم ةمفاشم

5 



 لا لاو نابرعلا ةطابرعلإ نامل

 فدل نوم وتلا يلتمس 1 درع

 ةشبحلا لبط وا لبطلا وارومنطلاو ا

 َسسطرع يف ةغل ىنت لجرلا ٌرطرع

2. 

 فرعو .دراع وهف: مةسايسب ماقو مرمارتد ةفاَر 3

 ةف رعلا هب تجرخ لوجه لا ىلع لجرلا

 هدو انامزرعو ةفرعم ةفرعب ةفّرعو 5 فورعم وب

,2 

 كاتس ةح را ةف
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 فرات 3 سس كل نماوحا نم ةساح ةجلع 0

 ثوغلا وبا دشناو . مهعزانمو

 اسرط اًدبع نا ينانا دقو

 اسطرع ينآر واو يندءوي

 شحافلاو خلا ليلطرَملاو لطْرَملا  لطرع
 دقو بالا نسم ليوطرإلا .اذلا|

 مر٠ رون ةرجت لصا اًتينطْرعلا - نطرع

 ّيثل|و. هج ريغسا ةرو راثلا ماض و .امعلتقا ةنيعّرعرع ا

 عاد اهباصا يا تّرع ىنعمب لبالا ترعرعت * كر> ا

 نيمسل | لالا ند وذيل 5 ىلا إف 3 مل |

 ةبعل كل : ةينيملا 536 ل دم لا

 .ةرقرق ند راَقْرَع لغم ةرعرع نع ةلو دعم نايبصلل أ

 ةغبانلا لاق

 ٍراَعْرَع اهب مثديلو وعدي
 اذاف راعرع لافف ةنوص عفر ادحا ديل اذا ّصلا نال

 رخث رعرعلا * ةبعللا كلت اوبعلف ديلا اوجرخ ٌوعمس

 قاسال رجث رعرعلا نا روهغملإو .ةيسراف ورسلا
 ةدايزي ناعو ءلا لوقت ةماعلاو .ل ابجلاب تبنيورسلا هبشيأ ||

 يا رع رع بكر ل اقر .ةورشلا قاما عرسال فلل ١

 دحإوو ردصم ةرعرعلا#ةسار بكر لاقي ك٠ ةقلخ ةاسأ |
 . نايبصلل ةبعلو سارلا ةدلجو ةروراقلا دادسورغّرعلا

 .نيداوملا ممالك نم وهو اهحايص لبالا ةرعْرعو
 انيويكرلام ؛ةروراغلا داديبل ةيعرتلا ندعل عرش

 اهالعا فنالإو مانسلاو لبجلا ةَرعرعو .نيرخخملا نيب

 رعارع جّيرهوج .اهظعموأا
 موقلا ىلعو .ةفرع زج امْرِع ةفرعي سرفلا فّرع

 هن

 دكا ارقي“ , ضم
 نيدح مجاوزا ىضدب ىلا عيبا رس

 ”ءازاج اًنالفو ذا ا ينغرلط

 ٌرسا ذإر مب 5 2١ ةروس ٍق

 لاي طع علال | ناي تاسانن
 ضرعإو هضءعب رنا ةبكبحأ تمععف ام ضعبب ةصاخ

 00 ءيسملاو نوجا فرع انا موق 4 ةنمزو : ضضعب نع

 ارحل فّرعو . ةقفاوب اب ةتلباقمالو كلذ "يلع ىنؤعال

 توني اقل خرجوا تع( لالا صوم ابل
 فّرعو فرعي لجرلا فّرعو . بيطلا رثكا اًنْرَع

 ليع ةنا.ثدرا اذإو

 ةلطخ شا فنين انيلع ٌنالف فّرع تلق كلذ

 تافرعب ! انقوإ جاجا فرع # رم 15 فراغ وم

 ادن يك اا زرضع اذا اوديع لاقياك

 .ةيلعا رمال ابو رمالا ةفّرعو . ةبرط انالفو ٠ ةعمجملا
 .همساب ةملعا ,نالنب ةفّرعو .داكي اواني ترعب

 . اقيرع راض ةَماَرع فرعي

 |اورضتاذأ |

 كرعأو : اهدغنا ةلاضلاو م دض مسالا فّرعو

 فرو. ل دض مسالا فّرعتو .ةفرع ل اط سرفلا

 فكرنو .ةفرع ىح ةبلطت يا ٍنالف دنع ام الف

 ةبودبلا هتماقم نم ّيريرحلا لوق ةنمو .اهبلط هَل اضلا | هل

 نالنب فكرعنو. دوتفملا ب باطل فرم :لاّودغ تو دف

 اًضعب دعي اكرع موقلا فراعتو. ةدعااةمرشم ر اص

 .ةفرعيل ربخ نعمطاس موقلا فرتعإو .اعماجت ناجوزلاو | ةدح

 رعاشلا لاق
 رب دلر هلع

 ابيبا نع : ةريع ةلئاسا

 اياكرلا قزتمت بكرا لالخ

 55 فصل بيّوذ وبا لاق. ةفرع ثلا فرتعإو

 فرعي ملف ىاعنلا ةكبم

 ر اجبر مأشلا نم ياسا ف الخ

 لا ١



 .جثزوللا وشح دابع نب بحاصلا ا .وشحلا موق |

 رعاشلا لوق ةنمو
 ىرولا وباوهورهدلا ىاعت الو

 ةيصاقمو هئاحنأ يف دشزلا نك

 ىعلاوخأ نا ليق ىتح تيماعت

 هيلإو وذح ىتنلا وذحي نا ورغالو

 ىخا يناثلا يفو ىرولاوبا وهو لوالا يف ضارتعالافأ
 نييلوصألا ادتعو : ضراعتةدّصم ضراغنلإو ١ قعاا |

 رخال رمأ توبث اهدحا يضنةي ثيحي نيليلدلا نوك

 امهواست طرشب هلحإو ٍنامز يف دحاو لع يف ُهدافتنا|
 ساو بانو اطعلطؤو :اهشدحلا :هدازأ, وازوولا د
 .يرصتلا فالخ ضير عتلاو. اضيا ضقاننلاو ةضراعملاب

 عم هل عضْو ام يف ظنل لاهتسا تزابيلا لها دنعوأ
 يف ضيرعتلاو ٠ قايسلا نم هل عضوب مل ام ىلا ةراشالا

 ىحن حيرصت ريغ نم داره عماسلا هب مهيام مالكلا |

 .نودبعتال كأ امو يا.ينرطف يذلا دبعاال يل اموأ

 لبالا نم ضراَْلاو :نوعجر: هيلإو كلوق ليلدب
 ردصم ةضّراعلاو .اهّرد عنو اهناب مآرت يتلا قولعل
 تةاجو .ءانزلا نبا يل عفسل | ةَضَراَملا نبإو .ضراع
 د

 ضرامإ نا ين وا وبا فرعي مل يا ةَضَراَعُم نع دللوب
 نييلوصالا دنع ةضراعملاو .امارح اهيتأيف ةارملا لجرلا |
 تاضارتعالا نم عون ىلعو رم ا,ضراعتلا ىلع قكطن ظ

 هيلع ليلدلا ماقاام فالخ ىلع ليلدلا ةماقاوهو

 ليلد لس ضرتعملاف ةافانملا فالخملاب دارملاو .مصخملا|
 ىلع لدي رخآ ليلد:ةماقاب ةلولدم ىنيو.لدتشملا||

 انيكك هزاع وع نط رشش اف لوا دس الحا |
 نم يدنع نكل محلا ىلع لد ناو ليلدلا نمأ

 هليل دا ضّرعت هل سيلو هفالخ ىلع لدي ام كيلدلا

 لياد ةكقب عم محلا ةيس ةعنام يف ليق انهو لاطبإلاب

 نيفرطلا قيقد شيرالب مس ضاَرعملاو . لدتسملا
 نمو ةيروتلاو هذح نود هضرعب بيصي طسولا ظيلغ |

 نع عني يذلا وه ىوهلا نم ضرتعلاو .”اوحن مالكلا ظ

 كل؟١

 ا ةكرت ناالا ةدحإو ةعفد ُِف باقلا يبسيف ةلهو لوا

 ويف لح بوث ضّرعملإو .عيرس هذخا نا اك عيرس
 ةنف لهرني يذلا صينلا وهاوا َسْرُعْلا ةليل ةيراجما

 || ءيثلا ضرع عضوم ضرعللاو . عيبلل ةيراجاو دبعلا
 عضوم يف يا اذكض عم يف ةتاقو .”هراهظأو ٌةركذ ودو

 ميظعتلا ضرعم كيس نوكي امنا هللاركذو ٠كلذ روهظأ
 . هيلا دصقلإو كلذ روهظ عضوم قنسؤأ لجو

 ّنا آلا ردع لوقو . ضرعا نم لعاف مسا [قدرفلاو|
 لاقي ناب هتنامإو هنيد نم ّيضَر ةنييج عفبسأ حفيسألا
 || ناك نف هب تبر دق مصاف اًضر عم ناداف جاحلا قباس

 . صصخلاب مندي هل ام مسقناف ةادغل ابدعيلف نبد هيلع 3

 | كا نهي نانتساا وا ءانذالا نع مرا دس

 ا
 ١

 ىلا
 ا ككَيا دقو وف ينال ا كليلجر عض

 ” دا نإ اهضرتسبا نا سوم زرارة اكل
 || مما ضّرعملاو .اهيف ره اذا لاملا ةاعرب تابن اهيف يا

 ||ةمسو ”معتو لوعفم مسا ضّرخلاو .ىبصلا نئاخو لعاف

 كيلس لاق : هجاضنا يف كابي ) ام مثلا نءو ضاّرعلا

 0 وه كك » 3

 اكقف كحل تكرم أطول اتم ريغ هلا قات "ضرع

 ةكلسلا نب

 ٌضّرعم رخل موفلا برص كيفكيس

 ا مالكلا ند ضكرعملاو ٠ ةيجعملا داضلاب برض وف

 تاق ةفانكلا [ذع .ةحوذنللا :ضيوامملا يف

 باتكلا دلع لاحلا ضرعو . لوعفم مما ضوّرحلِإو

 .٠ ضر ع يف رك ذ ةنضرعلاو فضرعلا -ىنضرع
 ةدئاز نونلإو

 ىتح اهتلكأ اطْرع اهطدعت رجتلا ةقانلا تطّرع

 || ضرع طرعو . طع ج طورع يه اهنانسا تبهذأ
 ىنعب نالف ضرع طرتعا * ةبيغلاب ةضرتقا نالف
 * برذعلا طبرعلا ماو رطيرع ماو طيرع * ةطّرع



 ضرع

 لك ة دار املا ضّرعلإو؛ بابشلاو بهشلاكا ل اوزلا

 . اًيضرع ًالوق اهريغو ةدحإو ةقيفح دارفا ىلع لوقم
 اال ةصاخنإو لصنلاو عونلا جرخي اهريغو انلوتف
 اًيضرعالوق انلوةبو طق ةلحإو ةتيقح ىلع الا لااقنال
 ضل فيا لاقو . اذ ةلوق نال سلا جرخي

 ضئرعلاو .ودوجو دهب اليل بمس ين اهزيشو ىلإ
 ٍضْرع نغ ةملكو ضرع نم هيلا رظنو .ضيرعلا
 ةض'رع وهو . ةعراصملا يفةليحو ةيطا ةضرعلا * امّدقل

 سانلل ةّضّرعو .هيلع ٌّيوق هل نغم يا كاذل
 ةتيصن يا اذكل ةضرع ةنلعجو .ويف نوعقي نولازبال
 ةضرم ةنالفو' ابيلع ةيوق يل ةزافخغ ةضرط نانو فل

 هللا اولعجتالو ةرقبلا ةروس فو .هيلع ةبوق يا جوزلل
 ميري ام نيبو كيل اضرتعماعنام يا . كتابتأل ةضارع
 يف ضارتعالا ةضرعلا وأ اوقتنو اوربت نا ىلاعت هللا ىلا
 الآ ةعاس لك يف تينتاب اوصرتست الان لاا

 ىهو ضرعلا ثنو مو عونلا ةضْرعلاو .!وقئثالو اود
 * ظاشنلا ىضرعلا * لطابلاب سانلا ضرتعي يذلا

 ىه لاقب طاشنلا نم يثملا يف يغبلاةنئضَرعلاو ىفْضرعلا
 روش يف ةتيشم تناك ىثم :.. اذا ةيضَرءلِاو نضرعلا يشف
 هنأ اهمداع نف يا ةئْضَرَع ةقانو .ظاشن نه غب اهيف

 رختورب يل ةنضَع هزل رظنو :ظاخنلل ةضراعم ين
 باوثلا نم سنجو ضررعلا ىلا ةييسن ٌيضْرعلا * هنيع
 . ةيقارع .فينكلاو خيطملإو ريبل اكرادلا قفارم ضعبو

 جرسلا ىلع تبثيال نمو ضْرعلا ىلا ةبسن ضرع
 .كفب ةعضايَر ال ل ةنال هريس يف ضرتعب يذلا ريعبلإو

 فالخ نيّينطنملا دنعو . ضرَعلا ىلا ةبسن ٌيضَرَعلإَو

 ايف ضرع ةفانو يضارعلا كتوم ةيضئرعلا *ةقاذلا
 ٠ ةبوعصو و ةيفرجت يا ”ةيضارع كليفو. ٠ ةبوعص

 د تلا طخ أو. بولت

 | قوذلاو موعطلاو نإول الا لثم رهوجلا يف ضّرعتي ام

 ضرع

 ةيحان اهنال وا ردكدملا نم نزتملا رهظي ِهب ةنال رعشلا
 امههيلع ضرع رعشلا نالوا ةبعص اهنال وا مولعلا نم

 نينإوفب رلع ضوؤملا !ءوا ةككب ليلفلا اهمها ةنالوا ||

 لا كفاوؤ# < اهب فرعي

 فصنلا نمريخالا هزجهل مما ضورَعلاو .سنج مسا ةنال
 ةناكضيراعا ج ةتتوم اًريغم وا الاس تيبلا نم لوالا

 يف قيرطلاو ةيحانلا اضيا ضوُررعلإو . ضيرعا عمج
 ةاوحن مالكلا نمو ضيراعا ج قيض» يف بلا ضرع
 ريكلاو د لام اذا كضراعي يذلا ناككإو ةادعمو
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 يا بيش ضوبَر ةنمو . ةجاحإو ٌةاعْزيف كوشلا

 يذلإو ّيدابازوريفلا يف اذكه .هل تضرع ةجاحالب

 يضورعلا * يضورع الب ضوكر بابعلإو حاوصلا ف

 ْضاَرَع ج لبوطلا ٌدض ضيرغلا * ضوُرعلاب ل اعلا

 ةناف مسجلا ضرع نع زاجم وهو ريغك يا ضيرع اعدو
 فتاك اذإو رثكا ئلوطل اف ّيضرعلا ٌةدانتما لاط اذا

 زكا نه ضيرعلاو .هلوطب كنظ ايف كل ذكةضرع
 ١ :لواجتو افنان قزلع قانام

 نالفو . نراَضْر رغو قاف جداقنلا دارإو بمن

 اذاوا هقدش ضرع تقبل

 ماقتسإو ضرع م ضي رعلإو. .رأم م يا ناطبلا ضيرع

 ةضيرعلا #3 نيدلوملا م كل 1 لبجلا بناج نهان

 ُة ةضيرعلاو. . ةغسإو ةضيرع ةنجو . نديرعلا فيتم

 ريغصن نضيرعلا * لاحلا ضرع باّتكلا حالطضا

 لها دنعو ضرتعا ردضم ضارتعالا * قضرعلا

 هيلع ليلدلا ماقا ام فالخ ىلع ليلدلا ةماقا ةرظانملا
 بانطا نم عون يناعملا لهادنعو . تاضارتعا ج مصخملا

 رثكا وا ةلمجي ناينالا وهو اتاننلا ةمادق ُماَمسو ةدايزلا

 الصنا نيمالك وا مالك ءانثا يف بارعالا نم اط لال

 مه او و لبيوت ! اك مايجالا عفر ريغ قتكلل ىنعم |.

 اعاعاب 1ايام ل ىلا كلتو. 0 0

 يو د. كأي توفبالو هن ةلودب . ضرغلا ؛ 1 5 نانيمو ضر : ين قال ريم ْ
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 ةفص ثيدح ةنمو ليق .ضارعا جاسم يا ةنم قّرعي

 . كسملا لثم مهضارعا نم يرخي ير انا جلا 3

 طعاما من ولا نال يح ىرسس يفلا/ طهارعاب
 بويظ نالف لاقي ةقيبختاوا تن تناك ةبْيط ةئار 6-6

 يا ضرعلا 7-0 ةاقسو ٠ ضرعلا نانمو ضروف

 يضارع ةنع ثمركا لوقت ستلا اًضيا ضرعلإو . نم
 قاس رعش ةنمو ليق . يسفن ةنع تنص يا

 ةاقو كتم ردح ضرعل يضرعو ءدلاوو لا ناف
 هسفن نم ةنوصب يذلا لجرلا بدال اضيا ضرعلاو

 ىل وسنن يف ناكةاوس وا بآديو صقنني نا هبسحو

 وأ ةنم مذلاو حدملا عضوم وا رما ةمزلب نموا هفلس
 هابالا هي داري د كدقو يفرشو ببسح نرد هب رختاان

 دلجلاو ةدومحلا ةقيلخلا ضيا ضتريلاو . دادجالاو
 جاوصلا يف لاقو :لفاوا ايمو ىَّرق ديف يداولاو

 دشنإو ٌضْرِع وهف ٌرِهَت هيف داو لكو
 ةمايح يسع ضارعالا نم ضرعل

 فتم نيغلا هنانفا ىلع ىضنو

 كر تلزذلانوو/نيلق ىلا: غلخلا
 ُفرصي قلغلل لاءام اذا بابو

 كباجو: كارالاو«كلالإو محلا ضبا ضررعلاو

 ريثكلاو بامحل ا نم ميظعلاو اهتيحانو ِدلبلإو يدإولا
 دحاوو لطابلاب سانلا ضرتعي نمو دارجلا نم

 رب يا ضرءلا فن وهو .هقبتاسر يازابجحتا ضارعا

 بناجمإو لبجلا خس ضْرعلإو .باعي وا مشي نا

 لكس ياس وع اما هاو تاو اجانب
 قنعلا نمو ةحنص فيسلا نمو موظعم سانلا نمو
 ليقو.. لبالا يف ”مومذم لخملا يك دووحم ريسو ةايناج

 لك ةيفنحلا نبا ثيدح يفو ٠ نوتمضب ضارعلا باوضلا

 لسنالو ةند دجو نيم ءرتشأو ةضرتعا يل ضرع نجلا
 مو ضرع نم وهو“ مروغ وأ سوجم ةلمع نع
 دع هيلا رظنو :ةوبغ احن هَضْرُع ضرعو .ماعلا نم
 يا ضرع نع ةلكانكو. بناج نم يا ٠ ضرع

| 
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 ةنيذأ نب ةورع لوق ةنمو .رقيحأن

 ضرع نع سانلا لونب نايجنال
 اَعَنَص اموالاق اب نابجتتو

 قش نع يأ . ضرع نع سانلا نوبرضي لوجرخو

 هب برضاو .اوبرض نم نول ايي ال قنتا اهيك ةبجانو
 9 يا نم تطججو تيخةضرتعا يأ طاح ضرع

 ضْرعو ٠ .اهيلع ةّيوقيا٠ رافسأ ضرع م ةقانو. هيحاون نم

 ةغل ضرعلإو هيلع وق : ياو َرغسلا ريعبلا انه

 ٍضرم نم ناسنالل ضرعي امو. عاتملل ضْرعلا يف
 .رثكوا ّلق لام نم ناكأ.و ايندلا ماطحو ووو

 ىلا امنا ضّرعلا ةرثك نع ىنغلا سيل ثيددكا ةنمو
 0 ااا عطل و ةيينغلاو سفنلا ىغ

 ناو .رجافلاو ٌدِبلا ةنم لكاي رضاح ضرع ايندلا

 ٍضّرع موس ةباصإو .٠ ضارعا ج ةّرغ ىلع يثلا بيصي
 ىوه اذا اَضَرَع اهنلع لوقو .ةباصاف هريغ هب يعل

 لاق. دصق ريغ نم اهبتّلعف يل تضرتعا يا ةأرما

 ىتعالا

 ًالجر ْتَْلَعو اًضَرَع اهتفلع
 نيرا نوي فرحا قر اجناع

 ضترعلإو ٠ لوزب لئاز ياضراع ياضرعرمالا اذهو
 وسفتب موقبال ام مريغو تييلكتملاو ةامكحلا دنع

 لاق .رهوجلا فالخوهو هب موفي لم يف الا دجوب الو
 ودوجو يف جانحي يذلا دوجوملا ضرَملا تافبرعتلا يف م

 هدوجو يف | جانحلا نولل اك هب مونقي لحم يل 1ك ىلا

 ىلع ضارعألاو ضارعا جا يوه موقنو 2 0 ىلا

 دوجولا يف ٌوازجا ميدي يذلا وهو تاذلا راق نيعون
 اهيدزلا ئدج هازل ةولخ ربخرا طاوبلإاب/قمانيللا<

 .نوكسلاو ةكرحاك دوجولا يف ”ةئازجا عيدجبال
 ةيهاملا نرع ةكاكفنا عنتمي ام وهو مزاللا ضرعلاو

 ضّرعلاو .٠ ناسنالا ىلإ ةبسنلاب ةوفلاب بتاكلاك | ي
 اباوهو .ءيشلا نرع ةكاكفنا عنتوال ام وهو قرانلا| نب

 صب امإو٠ تدر ص لغو 0 < لاوزلا عيرس
 0ايام ا يم م مااا ااا تت ثا تس ]آ]آ]آ سلب بحححبححبيب(7بب سس سس7777س7س٠7سللالالللل ب --

 انادي



 تي

 أ

 ضرع

 | ثداوحلا نمو .”يلصالا فالخ هآيشالا نم ضراعلاو
 ءيشلل ضراعلا تافيرعتلا يف لاقو. تبانلا فالخ

 ن٠ *عا ضراعلإو .ةنغ اًجراخ هيلع الوحم نوكي ام

 | ضرعن ةروصل اك ضراعرهوجلل ل اني ذا ماعلا ضرما
 نمتبهلل.نمراملاو :ضرعال لافنالوب لل ١

 ضراعلا توم ةضراعلا * نيدلوملا مالكن م ّنِلا

 بكل وق ةنمو .ضرإوع ج ملا ضرع يف يقاانسلإو
 ٠ كلبقتسي امو .تمستبا اذا ,لظ يذ ضرإوعو اجت
 ةدخاوو بابلا !ميفرودب يقا١ ايلعلا ةبشخلإو ءيشلا
 دنع ودبي ام هجولا نهو ةيحانلاو فقدلا ضرإوع

 يا ةضراع وذ نالف لاقي .نّسَلاو هناا كوت |

 0 هلك ل 0

 | ةضراعلإو . ةمارصلا ليقو ةميدبلا فو ةضراعوذ نالف
 هلا ضرم وا رسك اهبيصي يتلا ةفانلإو دخلا ةهفص ضيا

 لبالا نم ٠ ضراوعلاو . ضراوع ج طيبعلا اببانيورتف

 نين يف ظلوا دم ضاّرعلا * هاضعلا م َناحأي يناوللا

 فّرعتل لبالا فانجاراهيرتوي ةديدصو اقر لا
 ثيدلا ضارعو .ضْرع غمجْشلاو ةيحانلاو اهراثآ

 . ةضراعملا ىتعب اًردصم يتاي اضيا ضاّرعلاو .ةظعم

 ضرعو اهلا ديق يا اًضاَرع ةقانلا لحفل | برض لااقب

 اهمركل كلاذوالف ًالاو اهبرض تبهنشا نا اهبرضيل !هياع

 يءارلا ل اق .اط مركلا تبغي الف اهبرضف تهعشا اذا امإو
 ةراعب الا نفل ال صئالق

 ايلإو حالا نيرشإ ال اضاّرع 7

 ٠ ةيايتوبنلا ايرمغل ا ىضراشلاك ضاّرع وذ ديعبو

 .ةوبا فرعي مل يا ٍضاَرِع نع دلؤب: ةنالق ةتباجو

 .ضيرع يا ضار يث لافي ضيرعلا ضاررعلاو
 .ضاّرعلا ثنّوم ةضاّرعلاو .[ضّرع ردص. ةضاّرعلاو

 ةضاّرعلإو .ةبدطإو .ةضيرع يا ةضارع سوق ل افي
 ةيعطب يا رئاملا ةضّرعي امو لهالا ىلا لميا ضيا

 ضرع

 دورابلا قالطال نانبل لها دنع ةضارعلاو.ةريملا ا

 يذلا ضير + كلذ نم ةذوخأ. جرنلا لفاحم يف

 ل اقيو عانملاو ٌردصم ضرعلا *رشل اب سانلل ضّرعتي

 ماردلا يا نيدفنلا ىوس ءيش لكو كبرحتل اب ضرعلا
 ضرع عاهإوش | و نيعرينان دلاو ه مار دلا اول اقريناندلإو

 اهلخدباليتا !ةعتمالا ضوُرعلا ديعوبا ل اق .ضوّرعج

 دارملاو لبق .ارانعالو انإوح نوكبالو نزوالو ليك

 ةيفس وا لبجملا اًضيا ضْررَعلو :لوقنملا ةقفنلا باب يف هب
 دارجلا نمزينكلإو لبجلا ةنم لعب عضوملا وا ةتيحان وا| ن

 .( لو ط يف لوطلا عجار ) لوطلا فالخو ةعساإو
 9 ضيرع ءاعد و ذفذشلا م اذإو ةدجتل | ةروس يف ةنمو

 رسكيو شيجلاو عيبلا ةي لجرلا نبغي نإو يداولاو
 ديفا تاحاإ.ةيم عاق ليلل) ب ع د دو قاملاو

 ةوحخ احن ةضّرع ضرعو : ضار 3 ضوُرع تضف
 م بين انادي 5 ينيع ضرع هع .ةدصق ي

 نونعي س

 .مهرط وا اسوا وا ميلف - 3 انلا ضرع يف
 وه ةيبرعلا لها دنع ضّرعلاَو . هيل اعارجثشل ا ضارعإو

 اندنع لزنتل او آلآ ةفرحو سدا نإلب لعنلا بلط
 ىلع ثب ,دحلا ا ارق وه نيندجلا دنعو٠ .اريخ بيضتف

 . عسل | ىلع ًالوا ءايكحلا دنع ضئرعلا قاطييو .خيشلا
 وهج روم ضورفلا دا 1

 ىلع انعبار . ةيبسجلا ةثالثلا داعبالا يناثىلع اما ان .لوظلا

 أنم يشأ 26 ةّعيطا لها دنعو .رصقالا دادتمالا

 لد امو 3 ِهلها نمو كتم 5 دلبلا ضرع

 نع ةرايع ا 0 دنع 0 0

 ضرع ويا 1 تمر طج صرم دل
 ىلغالا ىلا ىلدالا نر. بايك باتكلا دنع لاح
 .ثال احضرع ج رثعت عفر وا ماعناوا وح بلط نيتي

 عضو.٠ لكو دسجملاو شل ضرعلا يف ةغل ضرعلاو
 ١ ام



 ضرع

 مهن نم لجرلل ليق اذا كلذو .ّنظلا سو ةعهتلا

 برضا ةنع ضرعإو .اهرساب ةليبقلل نالف ينب لوقف
 ضرع ثذخا يا زوما اهلا ]جا تيا حر

 .اًضيرع ةلمجّيشلإو .ويفوه يذلا بناجلاريغابناج يا

 عج اًضاَرِع معدلو اهدلوب ةأرملإو . اهاصخ ناضرعلاو

 ضرعأف ةئضرع ل وقل زربو رهظ ثلا ضرعإو « ضبرع

 نم امهو بكف ةتببك لثم زربو رهظف ةترهظا يا
 موثلك نب ورع لاق .رداونلا |

 تتكرزخشإو ةمايلا تضرعإو
 انيتلصم يدياب فاساك

 ٍزورلا ل اقو ةضراع اهيلا رظانلل اهابج حال يا
 لاقي انكو . كنكما ريخما كل ضرعإو.اط ثلاثالو

 ضّيرعتو .هيضرع نم كنكما يل همراف يبظلا كلل ضرعا

 ثيذحلا ةنمو.ةبلطو هل ةنّدصت فورغللاو تنورعملا

 تامنن هلل ناف هللا ةحر تاىغنل اوضّوعتو كرهد اوبلطا
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 د دضلت يا.ودابع نم عاشب نم اهب بيصل هتمحر نم

 اضراعنو.قيرطلا ةبوعصل ًالاهشو ايي وريس يف ذخا لبجلا

 ضراع قيرطلا يف يل ضرتعاف ثرسل افي ٠ هكولس نع
 نم عنمت اهنال ءاهقنلا تاضارتعا ةغمو .ووحنو لبج نم
 هداك الساونا ومرات ا قيلاكلاب كاملا
 .ضرع ةعواطمضرتعإو .اهذوفن عنو ىرخالا ضرآعت

 ةبنضم اك اضراعةراص ةينلإو ٠ اًيكارا ضرعلا ُتقَو

 ذراع ةباصا هتأرما نع لجرلاو .رهلا هي ةضرتعملا
 باودلاو لبق .اهنأيتأ نع ةعنو ضرم نه وأ نأ نم
 لاح ءيثلا نودغوشلا ضرتعإو . لوهجملا ىلع ضرتعا

 . ةبوعص ءآرتعإو ءدئافل مهي ل هنسر يف سرفلإو نود
 لبقا مهسب نالفلو دعب بعص وهو بكر ربعبلا ديزو
 ريغ نم ةادتبا ربشلا نالفو.ةلمقف هب هامرف لبق هب

 الذم

 | يف ٌلمجإو .ةضرع ىدبإو جّوعن يتلا ضّرعنو .اط

 اها ]طالب طك لا كرم [وهير خالل الاخ مقال

 | ةلباسلا عمم هزي وا ةلاتب هيف ضرتعا اذا قيرظلا نا

 | راصةبادلا ىلع ٌنالف ضرتعإو . ضرتعاف ةضرع لاقي

 ضرع

 دعب اذحإو مهضرع دنجملا دئانلاو . هيف عقو اًنالفو .ِهلْوا
 !لمابعإ الو نرد ا ميال تالادرلا فو كلشإو

 لخديف ةياغلا ضعب يف هسرفب لجر ضرتعي ناوهو
 نالف ىلعو.لخد رباوأ رلحا ىلع ضرتعإو . لا عم

 نم ّيريرحلا لوقو .ءآطخ ىلا ةبسن لعف وأ لوق نم
 اهيفش كب يدهع هل تلقو ةةضرتعاف ةيبرحا هتماقم

 يزين لنتو هايل يل اهنف تمرض قف
 يطعي ضرعتسإو ٠ دحا لاح نع لأي لو مهلعق موقلا
 ٠.لاوس تود نم طعا يأ .ربدا نمو لبفا نم
 نانانكىع مم ثّثش قم كس يا برعلا ضرعتنإو
 .هدنع ام ةبلع ضرعي نال لاق اًنالف ضرعتسإو .اذكا

 5000 ولا هتماقم نم يربرح ا لوقو |

 || ةناكق,. تلمات يا ؛ اهتم ةفرعم ىلا تان تايبالا ةّلحأ
 ل ل ترفمت راو باجتر هع كرإلا“ علاق

 هيلع اهضرعو هل اهراهظا بلط ةيراجلإو . كيف ام "يلع
 ايل لا يول هتماقم نب يزيرحلا لوقو عيبلا: هل اخ
 دارإو تمإسلا ركذ.ذ اهتيرتشا يا تومرضحي اهتضرغتسا
 1 ل بلل ]جول لح :رعتأإو .بيسملا

 يا مللاب تفذق لوهجملا ىلع ملل اب ةقانلا تضرعمسإو

 + اذِج تدم يا ضرعلا ةهج نم رهللاب تفذق

 ريبك يلا لوق ةنمو . قفالا يس ضرتعملا بامحل إو دخلا
 لذملا

 هن راع لاسر اطإب
 لاهل ضراعلا قربك تقرب

 ضرع امو. ةماهلا ضراع ةنمو ٠ لبجلا اضيا ضراعلاو
 ةيفن' ةازمإو“ هجولا اناث .ىنملا/انيفصو . ةيلظغالا نم |

 ربرج لاق . ملا ضرع ةيفن ضراعلا

 .ماشيلا قس ةماشب عرفب . اهيضراع لقصن مويركذتا |

 اياندلإو |اياننلا. دعب ام نائسالا هبب نعي رصن وبا لاق

 املا بكت زا للظؤل ةىناشبو ادا
 د
 ةيفخ نالف سانلا لوقو.بلب يذلا سرضلاو بافلا |
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 || ةغحو ريسكلا وا ةضيرملا ةقانلاو لعاف مسا ضراعلا
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 ظ
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 هيلع هربا نيع ضرع ددجلا ضرعو .ضرعلاب هيلعأ

 ضرع

 ايقالن الأ نارجت نم يا.ءادن
 نع مارق باتكلإو . هأطا ف ذل ةبدنلل ذابكار ايف دارا
 ليقوأ همضكمن ابوس هل خوه ابو ينافس
 ضرعي اذكةلضّرعو .هيف ةعيقول اب ةضرع هل ترص ام

 ضّرعو . مدي لو ادبو هيلع رهظ أضْرَعضَرعيضرعو
 يوذل ةرهظا عببلل عانملا ضرعو .هل هرهظال يلا

 ىلع دوعلاو . ابا ءارا هيلع يثلإو .ورتشيل ةبغرلا
 ةعضو اًضرع ةضرعبو ةضرعي هذخن ىلع فيسلاو ةانالا

غ نم فرعيل ورصلإ ىلع مّرما ينعب:طاح رظنو
 ميد با

 ضرع

 رعاشلا لاق .ضاّرعو ضيرع وهف. لاط
 مزع مراككلا روقلاردنبا اذا

 اطوطو ليل نبا قالخا ةضارع
 الوق لاق يا.حّرص ٌدض اذكب نالنبو نالفل ضرع
 أنض رع ضرع نم ب دنج نب ةرمسلوق ةنمو . هنعي وهو
 مل ن٠ يارهلا يف ٌهانفذق م ًالكلا ىلع ىثم نمو هل

 || حّرص نمو فينخ برضب هل انضّرع فذقلاب حّرصي
 قيرغتلاو يرصتللةنيغسلا فرم ىلءيثملاراعتسا .ةان ددح

 هل تضّرعو عرابلا كي لاق ربنملا حابصملا قو. ذهل
 هبنعت تنإو الوق تسلق اذا بكيت اهنا كَ رعو

 ابا هاطعا ايوث وقح نر. هل ضّرعو .رضح نمو
 .. ةياصا وحاب نم ضراع ةبضوحو : ولا تراسأ|

 . ترهيظ ضرعن تضرعو ضرعن لوغلا هل تضرعو
 ةئانلا تضّرعو . ةالعسلا رابلعاب لوغلا ثنا انا

 اضراع رم سرفلا ضرعو . ةقاو سك اهباصا تضر

 ضترعو . ةضرع باصا يثلإو . دحإو ربنج ىلع
 ضّرعو .ىرخا ذخإو ةعلس ىطعاف اهب لداب هتعلإ
 .هب معرض طولا ىلعو . هب ملتق فيسلا ىلع موقلا

 ضوحلا ىلع َريعْلا ضّرعو . اهب قرحا سانلا ىلعو
 ةزيخبلا له ضوملا نضرع ةليضا تراهم ومر ايلالار١
 ةوسنلقلا تلخدإو تملا ربنلا تلخدا لاقي ام اذهو

 نالفو .ادب ةيثلا ضّرعو ممالك يف ريثك. رهو يحأر
 ٠ ضرمب تنام ةاشلا تضّرعو . اهلم ةبرفاإو ضوكلا

 ضررعو .هيلاعا هسا رجثل | ضارعا نم لكا ريعبلاو
 بهذ سرفلا ضّرعو . هون احن ةضرعو نالف َضْرَع

 تام نالف ضرعو .ةقنعو ةسار لاما دقو مودع يف
 .نضازملاب ةمسوتزوعبلا لامه شرطا هلق ل

 ووحنو لبج نم ٌُضراع قيرطلا يف يل ضّرعف ترسو
 ةبلغ ةضّرعي ةضّرعف ةضراعو .ّيضملا نع عنمي عئام يا

 ٠ نَح لوهجلا ةغيصب لجرلا ضرعو . ةضراعملا يف
 بشعلا ةرثكنم تّقشنا ضرع ضرعن ةاشلا تضرعو

 فالخ ةضاّرعو اضّرعض رعي ةوثلا ضرعو . هيعر يا

 تلّأس اذا اكل ونلا نم جيرصتلا فالخ ضيرعتلاف
 لوقيف بذكي نا ٌةركبو مار دقو انالف تيار له الجر
 بنذكلا نم اًرارف اًضارعم ةمالك ل عجن ىَربل انالف نا

 يف نا موق ةنمو .مالكلا يف ضيراعملا ىنعم اذهو
 ةلعج يتلا ضّرعو .بذكلا: نع ةحو دنمل ضيراعملا
 .ةضاّرعلا ةعطا انالفو . ضئرعل اب هاب عانملاو ,اًتضننرِع

 ,ةضراع اذراص ديزو . ناضْرِملا لكأ ىلع مواد نالفو

 ضرع ةلعج ءيشلل ّيثلاو.نّيمي لو عأبناكلإو. مالكو
 || دبع ىلع هللا ةمعن تيظع ام ثبدحلا ةنمو ليق .هل
 ةنوملا كلن لمدحي ل نف هيلع سانلا ةنووم تبظع ألا
 ةضراعم ةضراعو ٠ لاوزلل ةمعنلا كلت ضع دقف
 ةمرلا وذ لاق .ةنع لدعو ُةَبناج

 ةناك ليهس ىرعشلا ضَراع دقو
 ٌرفاج لوشلا ضراع ناجم عير

 ةلباق باتكلاب باتكلإو .ةلايح راس ريسملا يف اًنالفو

 هيأت لا. قيرظإل نب قع وزع يف دجنأ نالوا

 نم اهعبتي لو قيرطلا ضعب يف اضرتعم اهانا ةزانجلإو

 وعينص لثمبو .ةمواقو ةمالك ضقان انالف ضراعو . هلزنم

 ضرع نراك .ىا ام لثم هيلا ىلإو هلعف لثم لعف
 يف ةتبلاغ يا ةيضّرعف ةتضراعو .هلعف ضرعك ِهلمف

 بهذ مراكملا يس لجرلا ضرعإو .ةتبلغف ةضراعملا
 يا ةفرقلا تضرعا لفملا ةنمو لق .ًالوطو اًضزع

 اا



 ةلوحريطلا لمت ثوغي دبعو
 ٌركَذملا ماسحلا هيشرُع ّرتحا دف

 فرعا رعش رخو ناسللا ناميقي ةاهللا يف نامظعو

 ةشورعم اهناك قونلا ند ةبختل إو نذالاو سرفلا نم

 امنع هللا يضر ةفئاه تلاق كبيدنملا ىلا ةراشا داصلا
 وا رييخ ةازغ قع ةماقماو ةةابع يرجح باب ىلع ثيصن

 صرع قربو . ضرالاب عقو ىقح صرعلا كنتهف كوبن

 | ةصْرعلا +برطضملا قربلا نم صرعلاو . براضم يأ
 ل البدي مارا ةمنبلا يثورانلا ةحاس مضلابو ةّكم جتلابوا ميو ةيدنلا اهتوبب وا ةّكَمو رْوَرلا
 3 مدَقلا رهظ نه عباصالاو ريعلا نيب امو . اهتوبب

 شررعلاب ٌرفاكن الفو دعس لوقو . شارعإو ةّشَرِع َج

 ديرب ةكمل ش ملا عمج وهو ذكي اقم ةيوعم ينعي

 يذلا تيبلا ىشيرملا * كم توبي شوُرلا + اتوب
 ةأردل ذختي هب سبلو جدوطاك ثبكرمو ةكم .و هب لظعسي
 ةبؤر لاق . اهريعب ىلع هيف دعفل

 اضنخ يفانح ارهد يرئ اما
 اضعنلا شيرعلا نيعانصلا رطا

 .نثرع ج ماكو بشخ نم هو مركلل شاؤع امو ْ

 بصنت نراديع اهنال شّرعلا ةكم ثويبل ليق ةنموأ
 تالذغ عارأ دحاولا لصالا يف نوكي نإو ٠ اهيلع للظيو |

 . بمعلا رنجتلا شيرغلا لمعتسن ةماعلاو : نسمح ولأ
 + ناشرع ىلع ةعمجنو اهتم ةدحاولا ةرهشلا شلل ةشيرعلاو ظ

 .لوعفم مما شوُررملا + شئارع ج جدوملا ةشيرعلا|
 2 كيرف اهمهيظع يا كتيينجلا شورعم ديعنو | 0

 اهوحنو ةرجشب ٌلظنسملأو َنشورَع نم لعافأ
 ٌيدنطا درولا قشّرعلا

 نايبصلإو . برطضا اًصْرعص رعب ريعبلا صرع
 صّرعي قرببلا صرعو .اهترب ماد هامسلإو . اوحرمو اوبعل |
 .طفغن لجرلاو . ٌصْرَعو صرع وهف برطضا ضرع ظ

 من ١ صرع *تريغت ىدنلا نم ثيبلاو ثبدلا ةّئارو

 ةييازالا ةرهظ أ دازيعيلا ا كمل هضورعلاب هس كانا
 ناكملاب صّرعنو .برطضا ثلا صرعإو .صرعم وهف
 + لتخا هدلجو .حرمو بعل رالغلا صرتعإو .ماقا|
 ناعمللا ريثكلإو قريلإو دءرلا وذ بامحلا صاكتلا|

 صْرعلا#فيسلا اذكو ندللامراإو برطضملاقربلاوأ
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 نوبه نودخلي نوثدحلإو سومانلا يفو .سرعلا|

 || جاهيف نوصرعي نايبصلا نال هب تيس ليق دلانب اهيف
 | اهيف سيل ةعتب لكل يقو . صارعإو تاصرعو ٌضاَرع | ش

 || ىربكة ني دملا قيقعب ناتعقب ناتصرعلإو . ةص رع يبفالامب
 * تقرع اذا ةحئار لا ةييلملا ةقابلا صوتت ئرغضوأ

 || تفل ةضرعلا يف قلم صّرغم "لو. الملا صاررعملا

 'ةيضل دوجيالو دامرلاب طابضف ريجلا يف قا هوا عطتموا

 صرحا ص رو .ةسارال ”رهظ لف صررعم ثيعبو
 ل ادبالا ىلع نيرا س ٌرعملا

 ٌُفاصرع * اليطتسم ةَئْشف 4 ةبذج ثلا د َفضرع

 | نيب ةدودشم ةبشخ هروفصعو ةفوصرعو فاكإلا
 | بتعلا نم طوسلا فاّصْرعلا وا ٠ نيمّدنملا نيونحا
 جتنا نيكلا: خت و١ ليطعسلا كحل

 4 نعيمي اتوا ةعبرا لحرلا نم فيصارعلاو .فيصارع

 تاو ونح ىلك سار يف بتتنلا ءانخا سوؤو نيب

 171 نانللا ناتبشلا واوبمقعب نادودشم | م

 ريعبلا مانس نمو. لاشو ابيع وترد :لجرلا ظسإو

 ِ ينأنن ”ماظع موطرخلا نءو ٠ ورهيظ نسانس فارطا

 د ف الخدأ نررادولغ نافوصملإو» ميلا

 وليطيفلك ةين انزيملاب نع سي تابن هع دعا ا نادنلا

 مصْرَعلا * دسالا مضارعلاو ماصْرعلا -
 | يونلاو مسجلا ليخضلا ةصرعلا * يل ا

 فد لبجا موصرعلا * ةسالاودلص ةفضنلا دهنعلا

 ةنيعصت فو لكلا يف داضلاب سوماقلا محأ ضع
 ا

 | يل ضورعلا قا اضرب ضعي لجرلا نضع
 ا رعاشلا لاق. اطوح امو ةنيدملاو 24

 نهأبف تضع اما اًبكار ايف



 شُرعنو | لحر اف .هب ضّرعت هنأ جوزلا فرعف .رسعا ريغرسيا ظ
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 َشورعَتو هب قلعت رمال ابو. تبث ناكملاب
 شرتعإو .اهيكر ةبانلاو نثرت ىخبازمال ابو ةناكملاب | اهرطع شق ىاَرظت دقو 'ئلرظحا كيلا وم كاع اهب

 هل اسابؤلا] هيلا تيرثف 17 أ لجر جّوزن وأ .لثم

 زاطفل ًاينعال لاقفانأّيخ تلاقف .كرطع نبا لاففأ

 مذ ف وأ سفن اذع رخو ال نأ بّرضإ ٠ سورع دعب

 90 ا ارملا 0 »« ةجاحلا قو .يثلار اخذ ْ

 اطدارعا ِ 4 ام لج .راا سير ا ندب 576

 ةليللا سيرعتا ةليلو٠ سول ءردصم قياعتلا نيا اوم |

 تاهعتسا اهيرو: مالسالا "دنع كورلا «اهيفوونان يقل
 سّرعماي متفلا خ4 !ول اقو مارحلا ءطوال سيرعتلا ةماعلا
 قانا ىئاَشلا سرت واو بف ةغلابم لوغعنملا مما: ةغيصبأ

 .مج سرع اولسكاذإو م راس لوطشن اذا قايسلا

 نرالصنلا يا درعا جئابو ,لعاف م نول

 تبو : هيف سرع باي تدؤمللل رحل او .راغصلا |

 ّره اك سرع وذ يا سّرعم
 .اشيرعةل ىنب اًْرَع شرءيو شرعي مْرَكلل شرع

 .تيورطب لجرلاو

 ىلع ةيلاود عفر اًشْوُرَعو اًشْرع مركلإو . ها
 انشا ا وارتي ردق# ةراجحاب اهإوط رثيلإو :بمشفملا

 ناككلبو“ 2 فر شرع يفةيرض انالافو. ب غخماب اهرئاسو

 شرعو: مدأودقو ١ اوهام ةعيصر وك 0 شرعو :ماقا

 .لدع يفع شرعو' ةءزا شرع شرعي هعرغب لجرلا
 رطب اًرعو اش 39 لجرلاو ,عنتمأ و ١ نالف دنع ام 'يلعو

 .ديصلل ندي ملو تا

 هانثبا تيبلإو

 1 اود عفر ٌمركلاو. .٠ شرع قمم تكلل نوع كلا

 | ان وعاو 1 ايكضتللا ىلع تعئترا يلإودلاو : كلين ىلع

 هيلع ليح 55 ناهإو : هب أطبا َرمالاو . ةفقس تييلا

 لعل باوصلا ليقو. يقف يا.هاف اشو ةَسا عفرف

 سرعة اغبا نأ"باوصلا"لبقو: 4 ةندأ ار عفرف هتناع ا

 ا فا ةغيصل دوقولا شرع ٠ 4 اهيلع كبح فاه رانا |

 ةبادلإو .اًشيرع ذختا ٌنالفو .شيرعلا ىلع الع بنعلا | اطوق بهذف :سورع دعب رطعال تلاقف» ةحورطمأ

 ددصم شرعلا * اهيكر اشار عا ةّبادلا شو رعاو .اهبكر

 ىثو ياةشرعّلُت ةنمو .رمالا ماوقو زعلإو كللملا ريرسو
 انكر لاقي ةزه به ذر فل

 اهشرع َّلُث دقو اًسبع ايتكرادت
 كلا اهناثتاب كلر هذا قايكو

 ةميفلإو ةفقس تيبلا ترمو هيثلا نكراضيا شّرَعلإَو

 لعجي ديرج نم تبي هبش وا هب لظعسي يذلا تيبلإو

 . ةشّرعو شارعإو شّرَعو شورع ج مامنلا ةقوف
 ةعبرإو رصنلاو مرمال رب دملا مدر مولا نم شرعلاو
 كابتلا سرعالل لاهو قلو هر عة كرك

 ثيدحلا ةنمو لق .ةزانجلا اضيا شرعلإو.دسالا زجتو ٠
 . هحرف هزازتهإو .ذاع» نب دعس ثوأ. شرعلا ندا

 نايافلباوتلا زاعولقت فيداللا_ كلذ ءاّضلا: قرللات
 يظل اتا ذقن تلاع ادق راجل اب فولت

 بصنلا نم نوكي ام رثككو ةلظملاو عباصالا هيفو مدت
 اههيلع موقي رثبلا ىلعا ةراجتا وا بشخلا تل ةبانملاو

 ىه اًعرش شررعلاو :شورع ج ةشعرئاطالو . ينتسملا
 ربكالا شرعلإو . كالفالا كلف ةابكملا مان يذلا
 للا سرح للكل (غعبراشالا بكلخ ةيفوصلا ضبع
 ىلع هدجعو ةتردق ىلاعت هللا هيف رويظي يذلا ناكلا ىلاعت

 .وربرسل كلملا شرع نم ذوخأ“ ومو و
 قليدع ةلونا كافي, هللا ٠ لعزعح :نئرملا /(نؤنانقلا فود

 لا ىلاعت ٍراَبلا رون ن.ءًالألتي ربحا توقاي
 يم ماسجالا قط طيحلا مسجلا شرعلا تافيرعنلا
 ل ة كلكا ربرب هيبشتلل وا معافترال

 مججالو يسال هناك قتال راكع رتل ملا

 .ةديفملا ءآيسالا هنوفلماللاعلا انضلا لاقو٠ 547

 يناوؤا ئلفلا حان. ةيه نانليطتسسا نافل لشدرشلإَو
 نعمصالا دشنإو. نيتبجتا اعضوم وا اهلصا ٠ اشي اديرع ىنب لجرلا شرعاو مر ديقوأ لوديجلا|

 1١ الل



 شوو نم لا دسالا نماقوخ للا تارطا يف |

 07 :و لتاق اذا كلل ذفقي ريغص تيبو قلاوجلا

 رجتلا ىرصغو ليلفلا عانلإو ةّيحلا رخو :ًايكلا

 ريحا للذلإو لئالاو سانلا نم ةقرلاو توناحإو

 . ليزارغ جيو ناسنالا | رتب ةيفنلاو ةدازملا فو
 _ ةيصوصل يف نوعمل# ليزارع موقوأ

 لاق.ضبغنإو متامازنرعا ةوثلا مزنرعا حمزرع
 ةعسوت ن؛ راهنأ

 هلاك تيا كعنخذ 53 نمو

 ززكلا رمت ناك ندعو قذف"
 مّررعلاو .دسالا ةَرْرِعلإو ماّرْرعلاو مزارعلاو مزعل
 ةيدنلا ةيحلا م زرعلاو . عيدجلا ديدشلا مبا

 هدا داما نه ذم نع هل كفل نع

 :نالف سّرعو ٠ سارعلا لبا كلذ مسإو . كراب وهوأ |

 سّرعي لجرلا سرعو : 0 حرألا يف ماقا |

 كمأب يصلا سرعو. سرعوبف شهد نمو. 0 اسرع

 ةدنعام ىلعو .ايعإو لك عاجلا نع ٌنالفو٠ اهغلآو اهمزلأ
 رفسلا كي اولزن اوسرعأو موقلا سرع * ّنضو 5 ْ

 نولترب مث ةحارتسالا ةعقو ديف نوعقي للدللا رخآ يفأ

 سرع آولاقو ديز وبا لاق .آلاعتسا رثكأ لوالإو |

 ليل رم ناك ت قو يأ وازن اذا اسيرعت لزنلا ف 7 وألا ْ

 لعج تيبلا سّرعو. سرعءو سّرعم عضوملاورامن وا

 هسرخالا ىلع حرلا عضو لجرلا سرعاو اسرع
 هيلع ىنب ولهابو .ةنلأو ةمزل يثلإو .سرع ذختإو نيطلل|

 هلإو سرع لةئالو.اهيشغوأ ظ

 0 ةقانلا 0 :اوقّرات ةنع اوسرتعاو جلا |

 ىاقوتعبلا 2 تدب يذلا بلا قءادالا + تازشأل
 يا سارعالا عئاب سارعلا * هءارذ ىلا وقنع نمٌدشِب

 * دسالا ىوأم ةَسيرعلاو سيرعلا * راغصلا نالصفلا |
 لم سرت ماس عك ورا
 تيبلا يلطئاح نيب طئاحو سارعا جريغصلا ليصالاو 0

 ا 3 سّرعل :ةلوقن هما

 :نبرعت تييلا كلذ دو ةدرابلا دالبلا ُِ : كلذ كب انو

 هيلا اهسْرِع وه لاقي . ااجرو لجرلا أر ءأ سرعلاو

 يف اكرتشا انا ٠ ناسّرعلا اهو .ةنآرءا يا ةسرع شو.اباجر

 أأّضيأ سئرعلاو .ةايا هنلاو ةبحاص امهنم لك ةلصاومل مسالا
 [رتشا ةرافل اكةببود سرع ثبأو. سارعا جدسالا رَ
 .ىثالإو ركذلا عيجياذكه . سرع تانب جكس لصا

 ماعط سّرعلإو ضيا سرعلإو .ريغصلا 00 سؤرعلاو
 ٠ سارا ق اه تستكرو كذب ةمقولا |

 طاؤا ةموهذم يللا لمان سرع اندجو ان

 طايخمإو جاّسنلا عم عدت

 ىه ليقو عاجلا هيلا حاكتلاو . ثاسرعو سارعا ج

 || قلل انبعو اولفا ىلا ةنآرما لجرلا:لقتب نإو قافرلا

 يو 8 عيجلاو َسْرْعلا وه لاقي ثنو ركَذي

 اهب يمي نا يثو ةرمعلا ةلباقيو ؛ .تاسرع عججلاو سررعلا |

 | يصلا سرع موق ص ذوخأم نمرعلا لق . الها يف
 |ةيمزِعلا * شجتلاو دسالا سررملاو .لؤافبلا ىلع ماب
 ا نيدأوما دنع ةيسرعلا ** هنولب غيصو سريع نبا نول

 ْ ةأرا ١و لجرلا سؤرعلا 2 سزعلا رومأب نوجا

 نمو . سئارع ّنهو سرع مثو اهسارعإ يف امادام
 دعب رظعال ضيا اهنم دار ساوعكب نيرردلا داك اشما

 | لاقي ةرذع ينب نم ةأرمأ كلذ لاق نم لواهسورع
 مع ينب نم ”جوز اط تاكو للادبه تدب ةليمأ ا

 امموق نم لجر اهجزتف اهنع تامف ورع هل لاقي
 نازل الخ ا خسو البزع ردع ودلع قاكو لقد ل لاقي
 | يع تبا تير ه4 كتدارلب#ل كلف اهنا قمظإ نا
 ْ |ديحب تااقف٠ يلعفا لاقف ١ هسمر دنع كك

 ' اننأبلا دنع اًدسإو ةلها قالت نئارعالا كسور[

 تلاق.ةآيثالا كلن امو لاق. سانلا اهلعي ال ةايشا عم

 هداك فيسلا ليو عنئاعت ريغ ةبطا قع ناك

 ْ ملا بيطلا .رهزالا ٌرغالا سورع مخ دلو سانا

 2 شالا: كلت امو لاقف. ركذت ال ةايشا عم رضحلا مركلا

 | [:رخباريغ ةبكلا بيط» ركنألاو ل اودع ناك تل ! اقف | اف دا ثييلا ل 0 اك دب أب اا



 ناريغ نم فورعملل ضرتعملاوريقنلا تعلو. قنعلاو 4 ةنهو٠ ةرثب مدا ماط ٍراَرعو ٠ .رآَرح ةنلؤم "0 |

 ةيفوكلا هتءاق٠ نم يريرحلا لاق . ل أسيا يا .اًعيج امتايف ايمطتنا نانرقب اهو لك راّرغ تاب
 اًرتفا نيح قفالا لاله لهم

 اكتعم مكانف ارع دقو

 ةنمو .عنانلا ُدَض وهو باطلإو ةادئحال اب اًحّرصم يل

 ا ةاتنع ل اق.. نيبوتسم لكل بّرضي ؛هذهب هذه تاب

 ثرارغلا|
 امم قافرلإو لحب راَرَع ثااب

 ىه عئانلا ٠ ءةعملاو عناقلا اوبعطإو لاو ةروس غي . :ليطابالا ياما اوتغالف |
 يذلا وه اتعلإو ةلقسملا . للذنيو 1 يذلا | ةّتّرهو راّرعلا ةدحإو ةراَرعلا * ةيانجإو مثالا رارعلاوأ
 0 سابع نا لاقي لاينالو 0 دلي ةاشلإو ددو.دلإو ةعفرلاو ةديثلإو رم اك

 نارعم ةلختو ٠ لابسالو مالسلاب رعي يذلا |« ٍريخ لصا يف يأ. ريخ ةراَرع يف وهو. قفا وسو
 8 ىّذألاو مثالإو ةءاسملا ةّرعكإو . بباشفم هلب هرج .ماطنلا .نرع لدم اورشلاو تيبشلاو ابن 2 ركل

 نود بكوكو ( ةبانجلإو يدنا مصاع يفو) ةنايخناو ,مالغلإو ريطلا قرذ ٌرعلاو ٠ برجا سا يَ لجروأ
 نّولتو هوركملاو رومالا نذا نود شيجلا ل انقو ةّرجلل| ةنم طمني هادو نالصنلا قانعا يف حورق وا برجإو أ

 جرن ءابوفلا لثم حورق رعلا حاصل | فو. لبالا رمش
 | لثم اهنم ليسي هئاوقو اهرفاشم كيس ةقرفتم لبالاب |
 9 ضاّرملا اهيدعت ا حاعصا اى 04 رذصالا مالا ْ

 ةغبانلا 1
 ا 32 503 ا

 ةتلرتو ءرمأ تك ينتلمخ ا

 تبدو ةريغ ىّوكب ّر ءلا ىذك |

 د لاه ذ وا هيل ءايلا مانس رغصو بر رفا ْ

 | ةبيحملا ىّرعلا * ةارذعلا ةيزاجلإو رعالا توم أ ةاكعلا |

 رملا+ اهيجوز باغ يتلا يا ةيبغملا يوُيو ءاشنلا وم

 ةليعاإو بيعلإو ةمي بقل | ةلذلإو برحملا يف ةدشلإو ةرلل|

 ةيزواجإو روكذملا ةادلل ثعلإو سيح | تلا ماطنلا نعإ

 ةباصالاو مانسلا م متو نيجردلاو رعيلاو رئاطلا قرذو

 ةمدقم :ىرم م ئرءر لا لوق ةنمو٠ بيعلاو 00 ولا

 ىلا ةبسن يعلو .نكللا ةّرعم نع كلب ذ ذوعن اكوتاماقم

 ٌرفتسيال امةباصا نمو رورقملا رورو 3 رق

 زورعملا مرت دلك كلا ءادب باصملاو هيلع |

 اهنبل يف ثع اهباصا يثلإو
 ٌنالفو .ضبفنإو ظاغو تعا اور عوووهيفمدلا روع

 نالفلو .ةبنعو ةمال انالفو .اينع اعازتنا ةعزتنا يتلا

 انين سعير عياصاملع اخ هنك يف ءيث ع ضبق

 ٌدتشا اًرّرع زّرعي ردا ةلك هيرب الو هيلا رظبيلا ة

 يف نالفو . ءافخا عيشلاو . ضبغناةئثلا زر وا

 يشل ٌرَراع 2 ع هلك نآكذ ةبطالا يفو ةموصخملا |

 ةئل اجو يجو هدباع انالف قرع مسا را
 تكعصتسا هيلع زّرعتو ٠ ةديشا 1 مثلا زوعإو ٠ ةيضاغو نالف لاقيو. مولا نيش نط ورك ْ

 هيلعو. بلص دعاك ا نرفتسات ٠ ضبقنا يتلا زراعتو هازتعا ام وهو ةّر ةر 0000 ةغلابلل ْدَّدَق ل اقياك ةّرع

 سيلا ٌدرما لاق . نونجلا نم
 ناك ىتح يرام يف دضخو

 7 لاو
 5 ا هل“ .ع 532

 ربسةعم زايع تفئاط وا هرع هي

 | ”مانسو“ رع جار .عىثنالاو ل احئإو سانلا نم برجل

 2 0 هدرغم سانلل نوباتغملا زاّرعلا 2 طيف طعا

 سوماقلا يف لاق .هَقدإو ماغلا رغاصا نم ةرجت زّرعلا

 ةمجملا نيغل اب بإوصلاو ثفرعصت وهو ٌةوركذ اذكه
 ظياغلا ديدشلا بلصلا ٌثررعلإو بزرعلا | + مونثا م بيرغلا ربرعلا * برجا روُرعلا

 قة امو دسالا ة ةسيرح لازّرءلا - لزرع

 روطانلا ' هزني عضومو نشعلاك هدي م 4 هلراتشال 6| |وأم ندا هس اد بشضغ اذ ليلق ذاميصتعا

 لس



 روع درع

 ةدشلإو ةبالصلا |
 لبالا تّرعو . تبرجارع عنو نعت لبالا تّرع. . | ادري نا يهنيال ادرص يباق عصا

 | .ةروارعتم قفا ةسلا (دآد اهباصا. لوهيلا | ىلح ت و درع اًداَرع الا

 معي ولاقب *داس انالف * ٌرءوأ | ةعطنلا مكأ | ن نم ةقارحا كحيل امهّماعلا دنع دا لا ةئمو

 افك ال كر بن ام | ىه لاقي .ةل احنإو ىثنالا ةدارجلا ةداّرعلا * ةداوع ةنمأ

 | يفَرعألا كرع الو اكن | تالا نم ةداّرعلا * ريخ ةلاح يا ريخ ةدارع يف

 أ. وب هلل ندب ةكعو:موركب ةباصاو اًرتعم هانا ةرعوأ .ديعبلا ىرملا ةراحلاب يئرت قينجنلا نم رغصا برحما|
 رعب يملظلارعو» اطزنا ةنجاح هبو ٠ اكل ةضرا 5 ٌرعوا من -- ةعطنلإو .ودعلا ىنعمب ديرعتلا نم ف ليق

 رغصرإ لح باي نم ارَرعرعيريعبلا مانسٌر وأ خاص ازرع 0 بلماا, ردنا وعلا ةنانلا نع روكذللا

 ْ اربرعت ةضرارت نوت ةاّرع يف يو ٌرعاوهف بهذوالقوا وأ ٠قنعلازرغمو بصتملار قا رك ذلاو راحإو بصتنملا

 || ناكللا يفو.حاص اًراَرعو ةراعم ميلظلاّراعو .اهّرعنعب | دئرعلاو دئرعلاو ددئرَعلاو درعلاو اذ درعلاو|

 || ءاغتو ةرعاثاذ تراص از 0 ادلا تّرعإو .ثكَم | لاق. دترملا كلكومو ةرللا ةدرمل[ +« قيدافملا تضل

 || حاصتلا يفو . مالك عم اليل شارفلا ىلع كارب اًراعن ضل روصتم

 لا د كن رك لالا ولك ااركلعت راجل متيفو ول مكيف ناك دفل

 | هللا ملا تركذ. تزراعت املك كنيدحلا قو ساسالا يف ...:.خانمو ٌةَدْرَع ثباقرو اخ ظ
 || تبر ناس لاق ليللا نءٌراعت اذا نابلس ناكو ىلاعت | .ةداعلاو بادلاو ديعبلا دْيِرعلا * داش ظالغ ياأ

 . مالكعم مونلا نم بهي نا وهو نيلسرلا هلإو ناللاعلا ةاريغو ةباد يا ةديرع اذه لاتيإ ا

 أ اًرارتعا هب رتعإو ةتعأو  ميلظلا راّريع نم درخام رشا كروم عاجل او ليغلا داَدْرِعلا - ددرع

 برجا هّرعتسإو ١ ل اسي نا ريغ نم فورعللل ضرتعا | للجو كيلا اهيذَمي

 ْ [ياذاع لجو“ لعاف 8 د + ل اشف ارارعتسا ل نمير * تي دايو ةسدرع

 هب مديل 5 ميل خدي يا موه دعي يذلاو معلا م ءانلا لبوطلا ديلا لبالا نم سنتا

 اا ويشب هب اك دوتلار اًيعلا #* هل مانساال 1 | ا اق“ 2 2 0 ”ةفانو 1 ,عأ

 || َرلا راهب وه ليلخا لاق جيرلا بّيط د ءاثزر ايو اًكأدنم ضرالا توهس ٌنهب يوطا

 ْ ابل كل قعر اَرع ةتدجإو رابسم قرخلل ,ةسدنرع ىلع

 رارع نم ةيشعلا دعب اهف دن راَرَع ميش نم 0 ةبعلو .ميظعلا دسالاو ريثكلا لسا ضيا سد دنرعلاو

 قاتل اق 0 مي 0 + اسيل درتلا لدم

 درب نءو نإوطلب اراّرع تدارا ديدشلا بلصلاو ليوطلا لدترعلا *يثملا|
 ِظ دنف ناوطاب يرهل اًراَرِع ديدشلاو ملا 0 ظيلغلا ٌذانلا ضنا مرا |

 ١ هلثم ف كلذ بلظي نمورارعةناها قارمن دارا لوقت # خيرامشلا هيف دوعلا مادّرعلا نت قنعلإو يس اك |

 ليم يا اي رع ذوو .وعضوم ريغ يف ثلا عضو دقف | ةمدّرعلا * ةيقرلا ظيلغلا وا يفالا ديدشلا ٌنامْدْرعلا

 اندرو



 تا

 ثل| ةيوبيغ تقو 0 لخد لجرلا جرعأو 1

 اًالفو. لبالا نع ”عيطق يا* جرع هل لصح نالفوأ

 . جرعا ةلعج انالف ىلاعن هللإو . لبالا ندم اًجررَع ءاظعا

 ةةيطم سبح لزتملا ىلع ٌنالفو لام ةانبلا جّوعتو
 : دب سلو جّرعلا تفلكت ثزآلف ةيراعتو .ةاقإو هيلع

 يرهرح ا لوق ةنمو
 جرا باب عرفال نكلو جَرعلا يف ةبغرال تجراعت
 نع لدع ءيثلا نعو .(جوعإو فطعنا * 0 ةيعنإو

 جراعلا *«رمالا يف ٌدج اًجاجنرعا لجرلا جضرعاو هكر رثو
 عابضلا ةفرصنهريغ ةفرعم جاَرع * بئاغلإو لعاف مسا

 عبطنلا جرعلاو جْرعلا * ةليبقلا ةلزنب اهنولعجي
 نوستنو ةكام وا نيعست ىلا اهتموا نايايلاورغ لبألا|

 .جورعو جارعا ج ينلا ىلا ةتامسخ نموا اهتيَوقوأ

 | ةلزنب امواعجي عابضلا فرصلا نم ةعونم ةفرعم ”جرعو
 نا جّرتلاو ٠ لبالا نم ةلوب ميقنسي ال ام جرملاو .ةلييبقلا

 ين اهبيصي ناوأ ىرخالا ىلع نيلجرلا ىدحا لوطن
 ةجرعا ام لااتيالو ُدَجَرَع شا ام لاقي . اهبحاص عيضن
 ثوم ةآجْرَعلا * جرعالا ةيشم ٌناَجَرَعلا * بيع ةنال

 يا وبلع جرعب ا ةّجْرعلاو ةّجْرعلا * عبضلاو جرعالا

 ماقم كيسا ”ةجرعو ةَجْرَع هلع يل ام لاقب .ويلع ماقي
 ُ ةينف ةيروصلا هتءاقه نه يربرتا لوق ةنمو . تاقومو

 مولا ماخ» يا :رويلا ةجثب ليكآو موقلا ةجرعرظنال
 ةجرع ىلع يولنال ةيبرحا هتماقم نم ةلوقو ٠ مهقومو

 يل مري م يصيب عا

 فصن اًموي لبالا درت نإو > ةاجرعلا + محي

 ةره موي لكن اسنالا لكاي ناو ةودغ اًموبو راهلا

 كلام * ةّرم موي لك يأ. ءايرعلا لكاي وه لاقي

 جرعالاو.ناجرعو جرع ج هاجرعىثنالاو .جرملا وذ
 ةيقراا لبغثال ةاّمص ةّيح جريعألاو .بارغلا اًضيا| |
 . تاجربَعألا ج تنوي ال ثيللا ل اق . ىعفال اكرفطتو| |

 ”يرعنالو”ج ثهن يل ام لاقي .ةماقالا جيرعتلاو جّرعتلاو
 ن | ج دعصللاو ١| جّرتملاو جرحا جارعملاو .ةماقا يا |

 درع

 ييفو٠ مالسالا دنع 2 اًرعملا 4 ةنمو جيراعو ل اك

 اهتموا شدنلا ىلا ةكم رن“ مهيأ اهيف جرع يقل ةليللا ||

 جرعنمو ٠ .ماوتلا هن طاطخغ عب بوثو.٠ ا ىلا

 ةرسلو ةنع ةنطعنم يي يداولا

 * جر ع يف ركذ اًجاجنرعا جيرعا - 0

 ةدئاز نونلإو اس نبارييح مسأ جمرعلا

 . لغغلا نوجرع دوجْرعلاو ٌدجرعلاو دجْرعلا
 ليلآتل اكبسعلا نم جرخي ام لوا اًضيا دوُجُرءلإو

 ةيضضا١ ةديدغلا ةفانلا فوجرعلا
 ةفانلا موجّرعلا * دسف ةوثلا مرعا  مجرع

 ةدب دغلا | نم

 اتالفو ٠ نيجارعلا رّوص ِهبف رّوص بوذلا ّنِجرع
 ١نارنعزلاب وا مدلاب مالطو نيجارعلاب ةيرض

 ىل جوعإو سبب اذاواّق دعا ٌنوجّرعلا »< باضخملاب
 ىس عشَتلا هيغي رطفل كت بنوا ةسابكلا دوعوا ةلصا

 حارتصلا يسو . ةدئاز ةنوثو وفاطعنإو رمجارعنال هب
 ةنم عطقنو ةيوعي يذلا قذعلا لصا نوُجيعلا
 داع ىتح م ىو“ اَنباي لخن ا ىلع قبيف خيراشلا

 نم نولعُم :يوعملا خارمشلاك ليق نوُجْرعلاك |
 نوبيزنيل اك ناتغل 5 نوجرعل ! اكةعرو٠ ٠ جارعنالا

 نيجارع ج نويزيلإو 00
 علظ اًدورع درعب 2 بانلإو تبنلا درع

 دّرعي لجرلا درعو .اديعب امر اَدْررع راو. ٠ عفرأو

 مسلاو .العو ٌرفو بره : للا ذرع * 0 ادَرَع
 . ابنع فرحنإو قيرطلا كرت نالفو . اهنه ذش ةبمرلا يف | ت

 + ةةيسلا ديكتام دعب بورغلل لام انكو عفن را مخ او

 ج دراعلا ثوم ةدراعلا * ذي ةنأبإو لعاف مسا دراعلا

 ةرازف يفب 5 لع لوقو“ دراوع

 : لذراومتا كلر ع نووُش ى

 انئادخ ابش ىلا ةروبضم
 1 ع دا راكان نعطي قه ابذعيا ةذيننم ياا.
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 يب رعلا لها دنعو .بّوع نرم لوعفم منا برعملاو
 لع هاني برعلا ةلعتتبا ىنعا برعلا ريغ ةعضو ظفل
 |لاقو٠ . ةبرعم هلك لك طظنل لاقي. . عضوأ ولا كلذ

 معلا نم برعلا هلت يذلا بّرحملا ممالإو حابصملا يف
 | ةيهلا ]ةيوريظن 1 ا رع

 لب مريظن لع ةولمحي ل [ٌبرو هيلع ٌةولمح ةيبرغلا
 او هم اوقنماف ادب ايلات ارو وتل الك ا اييلكت

 ذ | بكرعملا | عوقو ىف فلئخإو ١ برعمب سلف اًملع ةوقلت

 ن؛ برعيو: نوراكالا هافنو هعوقوب ليقف نآر لا يف

 ظ ملك نمي ا وباوهو ةيرعلاب لكت نم لوا ناطحت
 يناصلا ريثكلا هلا ببرعلا
 |ةّبرعلا ىلا ةبسن يبيرَعْلا + تلا بلكلا يْرعلا

 ٍ كارنالا قيرط ىلع
 | .ةباكا ىذإو .ةقلَخ هآس ةدبرع ناركلا اميع

 لوقو“ ١ يذأوي اتاك نم اب ءايفاقتشاو

 هت دبرع نم [َكَرَه ةتقرافف ةيقشمدلا ةتماقم نم ٌيريرحلا
 |١ .ةنشنخلا ضرالاوةمحلا دبْرِعلا * ورش - و 2 يا

 ءيث لكنه ديدغلا لادلا ديدشتب ٌكبرِولاَو ديرعلاو

 ةارج ةيحوا يذأت :الو ونت ةيحو يعافالا نم رك كالو

 هلال هاول) ىلا. هلال ةماغل نب ةشاقبايح
 | اذك ةديرع لاز. ام ل اقي ةيبحتلا ةاتنملاب ديلا ةداعلاوأ
 ولا ملف نيف /اهنابر هازل ينخر ةاروغو ةباد يا ظ

 يف ديدن يذامو ةدبرعلا ريكلا ديْرملا + ءيث ىلعأ
 ديبرعلا ديرما وركسأ|

 | ةييريعلاو بريعل اكقامسلا ةييربرعلاو برترعلا
 ةلقرعو كلابترالا يف ةعقوا سسبرعنف ةسرع ةسرع ْ

 ضرالا نم يوتسملا ناملا سيرا * لقرعتو كبترافأ
 دقو ندعلا جنب سيرا * هيف سيرعتلل لهسلا
 سيْرعلا (”لفو اهرسكوا )رسكت

 ضييَرملاو ضايرعلا * ظيلغلا ضياَرعلا ب ضيرع
 دسالاو لبالا نمو سا:ل نم ظيلغلا نوكسف تففرسكي
 تلخ قّرلب يذلا جاترملا ضيا ضابرءلاو.مظعل !ليغنلا

 انه

 ةماعلا
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 ضيرعلا اضيا ضيرعلاو . بابلا
 6ك 1 رعلا ماظعا ةنب درع

 3 ا ر

 نوبّرعلاو نوبرعلا * نوبرعل
 لوقن ار احدت ةياعلإو- برع يف تركذ نابعلاو

 الس طي ام ىلع نوبعرلا نوقلطيو ٠ نوبعرو تدع
 كلذرغ ىلا ةعلاسوا ةباد ةرجا وأ عيبم 0

 رع ترعب ديالو تزرع عرلا تّرع
 َفنإو٠ قربو عيل هريغو قدبلاو ٠ ”موطلعا و اناا

 ديدة,ترعوذ يا تاَوع: خو 7 * ةكلد نالف نالف

 بارطضالا |

 ةلغادلااو| هلم نالاآنأ وا تنالا بتعمل دي بمترغ
 ففنالا ةرتو فرطوا ةفشلا طشو هن

 ةفشلا اق هترتو نإب اماول كفنالا مّدقم ةيترعلا - مترع

 ١ ةَلمَمو العلا ةئفلا طسو ميسي ٍ

 نوع لصالاو ) نث 5 نت 56
 هب غيدب رج نوترعلاو - أهو

 هكلدو ةعزتنا اًنرع ةثرعي «ىثلا ثّرع
 |اجْورَع جرعي ةجردلاو للا ف ا لا جّرع

 ىلا هب بهذ لوهجلا ىلع 4 ؛ جرعو ٠ فقرا اًجّرعَسو
 عيخن هاجر يف ليش ةباصا نالف تك رلاع عجم

 ناك اذاف «جراع وهف ةفلخي سي و ناجرعلا ةيشم ىثمو | و
 اَجَرَع جرعب جرع تلق ةءزال رقع نم يا ةفلخ كلذ

 رّصن باب ن. نوكي يأ نيعلا تن ثآني وا لع باب نم

 تاغ جَرَع دل | تجرع 5 جرعاوهف: . لظفو معو

 يلف. نالجرلا يحد رتل وغ ثمجرمتاوا
 بناج نه لامو ثبلو فةوو سلا ةبوبيغ تقو
 جرعو م 35 - .هِبلع اقا 2 1 8 0101 ىلا

 ارد يدوب امر 11 وطمس لدالا لع كالن
 هتماقم نم يريرحلا لوقو .هكرتو ةنع لدع ءيثلا
 لامو فطع يا جّرع ذا دغنإو جرخلا ما مث ةيضرفلا

 تفقو ا. يا هيثلا ىلع تجّرع امو .اًقرصنم بابلا نع



 بدرع

 يول *نافرح ةلبلمو نمييا ]يفشل ضيا ايررملاو

 ةغللإو ٠ ةاحرص يا برع برعو ."يرعلا ثوم
 لعو . برعلا دب فان ام وا برعلا ةحل فيرا
 اًظنل برعلا ,الكيف 3 : لادا نع هب زرتحي " ةيبرعلا |

 رشع ينثا ىلا مسقني وهو .بدالا ملعب ىو. ةباتكوا

 رلعو وغلا لعو قافنشالا معو 2 لعق يو اًمسق

 هذهو .ةيفانلا لعو ضورعلا ملءو ناببلا لعو يفاعملا|

 ةورع معو طخحلا ملعو ٠ لوصالاب 2 ةعبلا|
 ابطا مورو لاس رلا:نم شيلا ةانننا لغو ازعل
 انام عورأ انقسم خيراوتلا ةنمو تارضاحلا لعو

 * هسارب امنقال ةغالبلا معا ًاليذ ةولعج دقف عيدبلا|
 ةقشاعلا واةاةيصاعلا دا ةبيمتلا ذأ رملا وُ
 ف رع جةكاجل وا كلذ هل ةرهظللا هيلا ةيّجتلاواذل

 ةاسلا مسا ةابؤرعلا »« آب رت ارح ةعقإ |ولا ةروس يف نمو

 2 ردم يو بورا + ةعباسلا

 ةعمجلا موي ةؤرعلا منو ةبوردلاو ةيوُرع ا .بؤرعل

 ءاسأا نم 2 كسر
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 ثحويو 3 يف رابد عجار ( ةيدقلا مهكسا نم وهو

 طا ع 3 بيرعت وه و( ةعدنلا مدلل ةايسا تعج

 هب | ةيورع ئوغللا يلاعملا وبا كاش نايل ل اًيورع نإ

 لاقو.ماللإو تفالالا الخ دنت ايلا ةفرع«يثو ةعبج لا مولا

 نودب يأ ) ةيورع لاق نمو ةعبجملا م ةبورعلا هبوبيس
 لاقف بيبح نب سنوي كلذ غلبو .|اهخا دتف( لا

 هى ج اها نم لوا ليو 0 م موا 6 مو

 اني تول د يا يا 0 أم

 زعناعلا لاق
 بيرعلا ماعط بابضلا نكمؤ

 مجتلا سونن هيهتشتالو |
 ,لبالاو لولا نم برعألا * ملاًميظعن مرعص ااو
 ا ةيدايلا ناكس برعلا نم ٠ بارعألاو باّرعلا

 الا ينعإ اًيرع 4 لاق ةناك٠ ديا اوه يا

 / ليجلإو بي ذهتلاو حامصل | يفو . هدد هلل هيوبيس باصا

 نع

 مصفل !رعشلا يف اجو ."يلارعأ ةدحإو ليقو هل دحاوالا
 عاعنلا لا. ننطواعإ

 1كلفابعنغ ىو ةحيزاغا
 لافملا يف فاطا رتنلإو

 رخآ لاقو
 نسا يوعلإو بارعألا انن ب

 دوازملا باقر اخيف مذاسإو

 دحاوال ةنال ”ىلارعا بارعألا ىلا ةبسنلا حاوصل | فو

 اًعيجن طابنالا ناككاو"بّرعل اًهنَح بارعألا نسيلو هلأ لض
 ثتانيرعتلا يفو .ىهتنا ٠ سج مسا بدعلا اناو طبل

 .برعار لدم بارعاإلاو.برعلا نم لهاا ءدارعألا

 لماوغلا فالئخاب ةلكلا رخآ فالئخا ةاملا دنعو
 اذاةبرعا ن ناقل انوعواا ةانبلا ةلباقيو ٠ انادتتالا 3

 رع نمو ١ ةيضننملا يناعملا عضوي سأز كالا ناف 4 خص

 نك باسلل ةزيطا نوكت: نا لع 7

 ضعب سابتلا داسف ليزي ةنالوب ىم.داسفلا ةلازا ”هاهعم
 .وغلل اًقدار٠ بارغالا اولعتسا اهبرو .ضعبب يناعملا

 ضنخلإو بصناإو عفرلا يثو ةعبرا بارعالا هجوأو
 فصتي لحاف . لدعربغ امإو حلم اا بارعالاو ٠ مزجلإو

 يشاع اع وفر 4 الوم ا كلوق يف ًالثم 37

 اكو ككقرد ديز اجو دب ظفلتي يذلاوهو نظن الل

 يذلاب رغما يف نوكي وهو ٌيريدتنامإو نوب توقف

 اًراذعت وا يضافلا اكل اننتسا اما وظنل يف ٌهروهظ ع

 ارد طبأتو يالخ جك لحل لاغتفالوا ىلا جك
 ؛ نما إو دل 3 كيسا ةرعتسو نحن درعو

 معا 7 1 يق 5 0 تال قو ةيص نب

 1-3 فلئخا م ةاغل | دنعو٠ ترعا,نورم لوعنم

 لعاف مما برحلاو .اًريدنت وا ًظنل لمإوعلا فالئخاب
 ضال طفلا ليما ع باو بار عال ف غل يذلا

 .دحا يا ثبدرعم رادلاب امو ٠ ةبرعم قنالاو نيج قرع



 باسلل ةزيطا لبقو .اهكضرإو باز عاللأ ن 5 نيب
 افا لجرلا بّرعنو . اهدابا سا اهبَرَع للازا يا
 ند رظكرملا ىذلخابا ىلخقو اسارعلاراخج نال

 نالفو . برعلا نيب اليخد راد لجرلا برعتسإو٠ مّ

 دز يفا نعو .لهغل | تهتشا ةرقبلاو . بقل. شمفلاب لكت
 أاذا متغالل اذه لك كر سام بّرعتو يالا برعأ

 / ريك ةبراع رغغو فراملا كنف ةبراعلا * ٌرِماغ يأ

 ا رص ةبراعُببَرَعو ثينأتلال ةغل ايلا لاو ٠ براع

 .لئال كيل اعلا دح أف هظنل نم ذخأ .٠ اص

 أ مرلا لي كلما د مدفلا ناسللا وهو ناطق نب

 ١.ةباَرع ليخو .لاابحا هنا نم لتفي رجت وهو
 نادل كلذك تب رع لبو. ةنجتلا نع ةملاس عارك

 باّرعلا ليخناو باّرعلا لبالاو حاوتل ا يفو 0 ٠

 جرف ديلا اهقر 4 باَر لاو ٠ نيذاربلاو ٍاخجلا فالخ

 و كابا ارعلا ةلحإو ةباّرعلا د للعم ع ناسح

 جيتاو شحن | ةباَرعلاو كلها غلا عورض ليش ا

 0 لجرلا برعا نم مسا و. مالكلا

 رمال ةبارعلا لحتال ريبزلا تنببا ثيدح ةنموأ|

 5 ةكرطىلا لوق يف ةباَرعو .مالكلا تو شاخنالا

 | * سوالا نرم راصنالا نم لجر م<ا نهلاب ةبارع
 نم ليج برعلإو برعلاو . ىلا سيبي برعلا

 قليل كيس اللاب ا سانلا |
 ظنلو ٠ مريغو جرفالاو كرتلإو نئرنلا نم برعلا |
 38 راملا برعلا لا. ةفئاطلا ليوأت ىلع ثتوم بَل

 مهنوأ ةرمس نم ء اًبَرَع برعلا يس امبرو هابرعلا برعلإو

 دالبلا نالو ١ داليلا ن نم ةيرغلا ةهجا يف مهكسلو 1[

 ان لعو بور ا ج تابّرعلا ى تان 1 ينلا

 ”ماع ليقو رادمالا لاك برعلا ليق .٠ ا هذهوا

 برعلا اخا اب طوقو .ةيدابلا ناكسو راصمالا ناكسيف

 م يكرم و٠ !هييبلا دالب تاهو و م 5 مدنن |

 لهل

 010 اف نيمو لصالال ؟. دنه ةنلك ٠ ا ناثسو برع

 هاكأو ينرعردصم أًضيا برتلإو» نطوم وأ عضوم وأ

 .برعلااب جونزلا تومي ك ارتالاو . يفاصلا ريثكلا | هب
 غلا ف ةظنللا هذه نولعت بلا سيلا لبخل | ىنعمب مهغل

 يا ببِرَع ب يناصلا ريثكلا ةلا ترعلاو . عامل ملا
 ةبرعلا «صّاخلا ةاحّربملا تلا :قيلسا ىلا *ُبرَذ

 ةبرعلإ وة .ةبرذةبر ل ةيفجا تلا ترحل 57 ربو ٠ لعاف ما براعلا * ةّيرعلاب ةمالكمف

 «نيدوما «ْ عافت دوم ا 1

 ىه ةز ٌنهنيع ف ةياقد ثور هلاو نايرعلا
 لجرلا يرتشإ تك انغام ةعبابملا هب دقع اما

 8 تب نما يطعبو ا بمأ را يش

 11 0 ءارلا دقتب ترويع لا يمس ماك
 نيمصالا لاق. لبيع هاطاجلم دان ا
 15 يا 51 ىتلاو .ن ارع ج برعم يا نوبرعلا

 رعاشلا يع ةّرللا ة برعلا + هنطب |[ *

 اهمارح ليام ٌضرا ةبْرعو
 لدآاجحلا عذوللا آلا سانلا نم

 .ةنيدملا برق ةيحانيفو ٠ ةرورضلل ا برع اهلصا| ٠

 ةبرعلا + ايلا بّرعلا ببسف ةبرعي نئيَرق تماقإو | ف
 رجلا ديدشلا رهلا

 9 ييرع ع اهبحاصو ةيبرعلا لوذي م.ضعلو ١ 0 دلوملا

 ةذايغ نبا لوق ةنم 3 تابرعو برع

 2 2 وجرا كلتا ال

 ف م 4 0 1 ني رع لل

 انا جوع هذهو ةنابم رعلإو

 .هاملا ةريفك يا ةبرع نيبو . ثابرع ج بورعلا ءاسنلا
 .ثاباّرعلا لماع بارعلا * هآحّرص يا ةبرع ببرعو

 اير. ةبارع هللا! | وردعمملا ليفكزءراتنيل/دنعو |

 ةيبورعلإو ةبورعلا نيبلا ؛يبرعلا * اهنوولف لفطلاو

 يف اكس. نراك, نإو برعلا يف مح بين هل يذلإو

 .ايرع مك وح ة او غقمت دل فك نيا قو. :فاضبإلا



 برع

 ل عج معلا نا باوصلا وا مدع ج ثوغربلا
 |مْدَعلا « ةماثع ةدحاولا ضدحلا نم يش ماَدعلاو|

 شارخ يبا لوق 0 .ردصمأ

 ىملاو ماحب لوجلا يذ ىلع دوعب
 دع اذراجا لع اًماَد كب و ا
 ة ا* ةلمملا لادلاب مّدَعلا باوصلا ليقو تابث مَدَعلإَو
 5 مْوُدعلا *ريثكلا توملإو فازجلا لبكلا مَدْمَدَعلا|
 لجرو . ردع ج مدكب يا هنانساب رمذعي يذلا ليلا |

 اطوناك اك ليم ةلغلا ةيذعلا + ”ماول يا روُذع |

 مانع يف هاراج نمل ظب زجارلا لاق . نع ج ةمالملاوأ
 إو سجل يا 3 23 ْ

 تسالا ة ةناّدعلا -

 اوه باط ( يواو ) اودع ودعي دلبلا 5

 َواَنَع وذعن تذانفأو ىذع ئّدتنا نقرا كوع

 ةبيطلا ضرالا ةيِذعلاو ةاّدعلا * ٍةاَدعلا سحا تناك

 ةمرلا وذ لاق. تاع ج مخولاو هلا نم ةديعبلا
 ىَرَآلا ةيمسو بولا و نابي ضراب

 دل ]و ةحولملا اهتع تأن راكع

 ةقفاو ( خراب ) ذعتسا ناكملا ىذعتسا - يذع

 ٌعرم يف يا ةبوَدَعو ذاّوعو ةيذاع لبا * ةباطتسإو
 رطملا الأ هيب ال عزا ي ٌيذعلاو ئذعلا # 4ف ضحال

 . بيط يا رذع ناكمو .ةاذعا ج هيف ضممحال ن ناكم لكو

 يِذَلا ىنعب ةّيِذعلاو ٌىِذَعلا * ةبيط يا ةيدع ضرإوأ
 ةيذعلإو |

 طّدعلا مسالاو اًطوبذع راص لب دع لج رلا ظيذع
 طويذعلاو طويذعلا * ةفلخ ةنال | لاف ةنم قش هبال وا
 ةآرما تااقو املا

 رغم هب طوب ذعب ثيل يل

 اردكن ا ماجان نم لئقي داكي
 ةطويذع ةأرملاو . طيباَنَعَو نوطويدع جا

 6 زعلك رعو ةلكأ ايرع رع ةبرعب ماضاسوا

 ا/ا١ا

 يقس برعأإو . ةيقتلل ةنع تكاسلاو لييضننلاب جصفملا يل

 ةلكلا ةينرعإو . ةبرخ عم حجل ١ ممالا 'زعلا كقزعأو يفاو رفغو سكن راو تادعقو ترين برع برعأ

 ماا «دلامل اق دب عصف > ”القو. 7 كعب دونا

 تدف نالفو. منو مو مزوت حرج او لمفت اب 3 ابرعو ابرع

 .اهقا.راكر ببلاو. ةيراعو ببراعوبف ريغرهلاو .ةن دعم

 ايرع ناك هدو مو ةيوُرع برعإ لجرلا بّرعو

 اًيرع ناكو ةيبرعلاب كت نااسللاو . نهب لو اصل اخ
 يقتاارداصملا نز :فييشاو ةبورحاا لوقو . |ويصن

 .جيقلاو شلاب كك لجرلا بكع م« اه لامفاال

 نم 1 ةتطنم :نالفو- نروبرعلا ىطعا يرتشملاو

 برعلا جابنم ىلع هب هوان يجن ١ مسالا برعو. .نحلا

 اهرهيظإو ةلخغ | فعس عطق لجرلا بّرعو .ًاييرعةريصو

 . اهاوك مث ورعاشا ىلع نب سرغلا راطيبلاو . اهبذشو
 ثيدحا ةنمو .هءدرو هجن نالف لوقو ٠ . متذلعف هبلعو

 كت مونلا وع .راكتإلاب ه هلعا ادخاعا هيلع |وبّرع ٠|

 لجرلا بّرعو . يفاصلا هلا برغ نم رثكأ ديزو٠ منع

 هيلا ةيفحلسولا + ياو ةيرفلا ليرفلا فق
 برعإو . اهاهش ةرقبلا سوفلا بكعو .ةدعملا داسف يا

 اذا هدجاح نرع برعا لاقي . ةحصفإو ةنابا يثلا
 أهسنن نع برعت بيلا ثي د دحلا هنمو٠ اهنع نرابا

 .هرضحإو هارجا هيسرؤ برعإو ا هتامص امص اهنذاركبلاو

 .لبص اذا نيجتلا نم ةفرع ؟يلرعلا سرفلا برعإو

 . بارعالا يف نرحب لو مجفإو ةنسح دالك رغأ

 :رالكلا يف نحب لو نوللا فرع لو دلو لجرلاو
 جبفل | نع هدر انالفو . جيف يقل | اى”ىنحفل]ب رثكت ثالفو

 يييلاربجأ ةيايعإع وأ يرض ةآرملاو: نفح وللا

 برعإو . بو رعلاب جّوزت لجرلاو. نوبرعلا ىطعا

 تلو اذحا ق قي لوا 3

 ُثببرعمو يق ب ت2

 .دحإو هجو ىلع ع ماق مث اسخ ةّرءو انِغ َةَرد ناك مونلا

 اليك



 َقَدَع

 هائننلا طَّوذعلا * ةفلخ ةنال لعف ةنم

 مامطلا ف دعت * ةلكا اًقدَع فذ ماعطلا فدع

 مولا 3 تنلذ ازاَمو٠ لعاف تا #34 ةهلكآ

 فوذعلا نإ ٌلئاق يا و فيو 2 + انيق ذأ مل يا

 رئاسل ةلمملابو ةعيبر ةغل لاذلإو هناغل ةفودلا
 سبعا عيرلا لاق 0 برعلا ا

 | اق 0 ٌنةذي اف تانجو

 | ةراجألاو كاسولاب كفي
 علا اعلا * بضغت لجرلا رف ذعت - رفذع

 رام وا َج دسالاو لبالا ا ديدغلا|

 يي ةينااردب رفاذعلا ثنوم|

 لامر ةرئاتع ب نع ناز ةازناللا دعا
 ردو دع ىننالاو لبالا نم ديدشلا مظدلا ردا |

 مب ع ةعان 0 2 طوب هند ك اننا

 يراوهلا عباصا |

 * لذاوع ج اًضيا رفاعلاب سيو ةضاحتالا مد ةنما

 تريط رز خذألاو٠ طلت اًقدَع قي ا ْ

 1 لعب حاول ١ يفو ) اممذعي ةاشلا يعارااو .ةتر

 انالفو .اهتعس عطق ةلخنل إو . ةدّدعل اب انو ( َرصن بابأ|

 هل ةلعج ةناكوب فرع ىتح هب ةمسوو هامر ججق وا رعب
 اهنع عفد لبالا نع لخحناو :ةبسن اذكىلإو . ةمالع|

 لع | ةئمو' راك دّدُش اهق دع ىن نع هللا قَّذع * اهاوحو

 دع | ىذعأت انو قذاع 5 ةنع َقَّذَع عذجاكرعاشلا لوقا

 ق3 0 ىنعب اهالكةاغلا بيعارلإو رخذالا|

 انكب االفو .فلخ نم نيتبذع هتماعل لبسا لجرلا

 اهضيفيا اهيلع لعأ لبالا نر

 لوقا ةنمو .٠ ابان ةلخلاو رادَصَم هاا «ايخشيرأ

 .قاّدع اغو قذعا ج بج نشيل 58 انا رمل نب د

 م ولو هلل نخل ياو فلا قدعلاو

 لاو يوعو قانعا جوان لاكحأ ا

 529 ٠ 4ب ةصخاأ

 مدع

 اهمنول فلاخت ةاشلا ٍلَع ولعُت ووحنو فوض |
 لّذعتو .هل دع ىنمْ هل دع * ةمال ًالْذَع هلْذعي هلَّذع

 ظ لذدعإو . بنعإو ة#فن مالو هناا لبق لة :

 لذاعلا * ٌسزتعا ءيشلا ىلع نالفو. ةيباث ىرر يئارلا

 منا اًضيا لذاعلاو: ةلّدعو ل اًنعو لَّذع ج لعاف مسا
 مهضعب لاق : لاؤش أ كلبا يف نابعتأ

 ل نع ا ٍنداشو

 ثبنشلا علم دخلا دوم

 مّبح يف ٌلذاعلا ينمواي
 بحجر يلا نابعش ىرذ امو

 ايقاع كبفلتا لع 2, ةضا ينا لذاعلا ىرد امو يا
 قر كح اسي[ قلذاتلإو ضال بجرو لذاعلاب |

 |رينكلا لاثَعلا * لذإوع ج لذاعلا ثّنّوم ةلذاعلا

 لذعلا * تسالاو لذعلا ةريثكلا ةل !ذعلا * لذعلا
 قافكا مايل 'ةماللا يا لّذَملا ةمانيال لاقي ةمالألا
 لْوذَمْلا * سالل لذعلاريفكلا ةلَذعلا *# َرحلا ةديدغ
 01 لدملاو : لذفلا ل اًذَعَتلا * لذعلا ريبكلا
 ا را ةديدنش يا 0 مابأو» .هدوح طارفال لّدعي

 | نشع * 0 محلا ةدلوو. ”مللم هانا 0
 1 نيحأ يذلا دلولا جولذحلا * كاز يا
 ىثنالاو قلما نسما معانا عينا 07
 0 فدا 2 لاق. ا

 كاك يك ون
 'قيشولأ نم تلم دق دئاعق

 رطامك نوم رئاخ ”ظا دع نبل - طاذع
 قواذملا + كروت نه اب كف ف ل دعت - ىلذع

 قولعذلا ف ةغل يملا مالغلا

 دفيع لك ذأ كح امنع ردو نمزفلا يذق

 ةمّدعي ةمّدعو . مال اًنالفو :وسفن نع عقد ٌنالفو | لاقي ٠ اكدااو قيللا قذعلإو .ُبعش هل ندغ لكو

 اذأ 2 يأ اهجوز مدل 3 يق لاقي هنمو٠ رفع ل ةناتذعلا 55 يا دع ببطو مع 7 لجر ظ

 كرم ةمالع ةقذولاو ةقّذعلا * ةطياسلا هآسنلا ننإ ْ
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 ظ متو ةعاابلل لاف ماما «رذلا ب هطولا اطأس



 || ةاو رادلا داق دعا لصا مهحالا لع موق

 ُبذَكلا اهبوشي ريذاغملا نا ظ | اوكف ةينفالا يف !هنوقلي اوناك م هنا ردع ةجاضا يس

 ةريصب هسفن ىلع ناسنالا لب هلوق يف دهام للاقو ناكملا وهو طئغلا مساب امنع اونك اك ءاننلا مساب اهتعأ

 مسا رحل : اينح لداخ يلو كا ةريلايثمر ىلا ىاو | ئوملا + ايبق اياب اك ام ضرالا نم نطملا

 ف كح رتل ا رفق فحل تا ىخ دنلإب لعافا هلوق يف يذلا
 لاقو .ٌر ذع مل نيذلا نورذتءملا يا نورّذعملا ءاجو ةرذعم يرذعلا ىوهلا يف ىثال اب

 يا 5 . .
 ردلعم ريغ كليردَع لو

 دقو اع نوكي دتف ديدشتل ابر ّذعملا امإو حاعتل | يف 3 ل تنصناولو كيلا ثم
 رِذنحملا ىنعم كيس نوكي دفف حلا اماف قمم ريغ مكليخلور لاب هامل كو . فافعيلع ن كا
 ابيف تيغدافالا ذ تبلد 2انلا كلو ندع هل نال ناحل! فنون ا عساولا روَّذَعلا * مهأد نع هناك كلذ

 مك 2 نودص#ٌئِر ل ىلع اهكرج تلعجو | .ربصلا لافتا سفنلا ديدشلا ىلإ ويلا
 اعابت 100 0 مو نيكاسلا حاتجال ىتالاراكاز 0 ةيريطلا تدب ير لق

 لينا ةهج ىلع ررّثمْلا وهف ق؟ سيل يذلا امإو.: ميل ارَوَدِع ناك تفايضالا ل نط
 سابع نبا ناكو .رذعروغب رذتعي رصخملا ضرما الا ةلجارم ّلقتسا ىتح نيا ىلع

 انكم شو لوقو عل نم ل ورحل جو ارقي | ةلص|و رزاغلا ربِذَملا * ديدغلا كلما ضيا رّوّدَملا- |

 ال ءراك نيرذحملا هللا نعل لوقي ناكو. تازنأ | ةبمو . هيلع ردع اطواحت يتلا ل اكو ريكتل اك ربدصملا
 نم ال النعا - وول نا جابتلا لوف

 1 د ذل نإ ناو وعلا ىف ةلادو يريذع يركءتسنال ّيراج

 ةرذملاو . نيَراَّذعلا عضوم سرفلا نرءو ل وعفم مسا | .... يريعب ىلع يقاذشإو يريس
 ثيلثتب :ةررذعل ]و .ردصم ابهضو ل اذلاردكي ةرّذعمل او | نو ريصنلا اضيا ريِدملاوب دع ج حرف ةيراجاي كيرا

 لوعفم مسا روُذعلإو .رذاعم ج وكلا ىنعب تبسا ل اذلا| . كنإوخا هيلا وعدت امامط ذختف اذيدج اًنيش ديفتست |
 رعاشلا لاق .نودخلاو | نا كرذع تاه. يا نالف نم كَّريذع برغلا لوقر ||

 مهلا بيلصلا اولعج ,قيتف يف .. | عيضالا ىذ لاق . كولي الو ةمولب لب ةنم كرذعي نب
 روذعم كمل َياشاح ياودعلا

 لطخالا لوقو ٍضرالا م لوناك تزايد يلا َربذع
 اهتيكٌقدزرف او ةّرم ٌنبازمغ . ١> ديفتستناو حرجا رثالرذاعلإو رب ذعلا فينوم

 روذ.ملا غناغن بيبطاا زيغ 0 راذءإلا * كنإوخا هيلا وعدت اًماعط ذذكنف اديدج 8
 اعرش د 0 قلما عجو ب جاه نم دار |١ .رذعا ردصم لصالا يف وهو .روكدملا ماعطلل ةريذعا

 ادعاضف نينلا ىتم نيتفو يف كح ع |( تحو تس نم 5 مدع وغلا لها دنعو نص دعَت ردصم ردع

 ددنا) ةداملا هذه ُِك لدالا لفق .هنالص تاقوا نم“ فالذي ة ىلا مدع اك ةيلكلاب ةكرملا لّوبق ْ

 اهم عّراتم قب اموأ ة 8 ؛اكما عم 0 اطوبق مدع هب دارملا ناف لاقتتسال

 لزتا وا عاما دنع ثدحا المداح دع 0 ُ 2 ,وتسلا ثوري ذامملا دحإوراَذُعِلإو كلذ

 ةتشيالو طيذع نم مسا طّذعلا لوقو .جاليالا لبق | هل لاقف ئخنل | ممهربا ىلا لجر
 2 كحك الك كرما دق

11 



 يتلا جلا رثعلا + نافيرط والم لا نم ناليطتسمأ|

 نا ناسنالل غوسي ةلاح وه لبقو رانع | جاهب رّدتعُي
 نا كدلك هلع
 هيلع رعت ام رذعلا تافيرعنلا يفو . موللا طقس رذعل
5 
 أدب ومب ام ناسنالا ير لصالا يف رثعلا تايلكلا |

 تلك إرادتك ل جال كاشف وا هلعفا ل لوفي ناب ةبونذ

 سكعالب ٌرذع ةبوتل كف. ةبوت ثلانلا اذهو دوعاالو

 كلا ذاالقرام منام اتمةفدتل اوه يرنرح ا لوقو. ىهنا

 يا .ةنالف ردع وبا وه طوق نموه ِرْدْع وبا يرطاخأ
 5 را تال كاطسلتللا . ةيئاوأ؟ .امضتفأو اهعرتفا يذلا||

 اذه رذذ وبا وه اولاق مث . اهركب لئاقو اهرذعاباأ
 ردقر يقم تا اه انوع اة صعق نع لرآل دلككا |

 هلصإو .ةضتنإو ةيهتقانم لواب تسا يا مالكلا اذه

 ةفاضالا دنع 2انلا ١ اندم عك وزاكبا فو ةّرْذعلا |

 ةةاث ا ةيلعلاو حلا ضيا لال الع اهو + اقانفتسا|

 اودع د١4 ةيلغلإو تلا ارنا بردا يف لاقي |

 رعاشلا لاق .ةرذعملا ىنعب مناو ردصمرصقلاب
 00 ل
 0 دف يلا كّرد هلل

 .ةوذخ ئوتفإلا كاداوح يلا

 اب اهخيضل كللذب تيبس ركيلا هَ ذعلا|

 اولا يراقب ىَراَدعلا جقامخيارمالا و <ةلعأأ

 نح هب ا ديدح نزرع وش اضيا ءآر ذعلا. |

 ! | جربو بقت م ةردو أطوت م ةلمرو «؛هودغو وماي رازقإل |

 الرا هفاضإلا/اببخأ طالق كرولا نإ هللا
 ةرذعملا ىنعم ساو عونلا ةّرّذعلا + مالاسالا ين ةنيدلا

 تعلن لولا 1 ةرذع ان

 دابلا ْف مان دق اهبحاص كراف َناف

ِِ - ٍَ. 1 
 عضوم هي ةه- ةرذعلاو .رذع وذ وه لاقي :رذع 0 |

 ظقرالا ديمح لوف 9 0 الج اهروضح ثعو 00 ِنيَراَذَع ل 1 ا

 | لح رهو يصلا ةفلقو رعشلا نم ةلصخمإو ةيصانلاو | رهظ اذا اذطو هيلا بدلوا هب رم

 م .دئاز ررض ننال حربا بجوم ىلع ف

 ةرْكَعَو دع جدابلا نم برقوهو اغلا ةَرْذَع عضوملا ٠

 نسبا معي هلا ل ان | اههاو_ ىل اننا و لطرملا هللا ف دقت ولع ناقكللا

 رشلاك رموجن همئاوق يفو
 دخلا لاق 534 55

 كك اوك ةسنجخو ةراكبلاو نانخماورظنلاو:نسرنلا لهاك |
 ءاهفرذد نأ اسلم ةيراهلا ضاضتفاو ةجلا رخآ يف

 *للا ٌدتشا عاط اذا ٌرنو . ري. ام اهترذع وبا ةاصإو

 كلذ .-إو .مدلا نم ةعجو وا قلحلا يفاادو ةمالعلاو

 || ىتح ةئعلإو ىوطإو ىشعلا ةّدشب نونصوي نمل ايف ةليبق
 ملئاق لان

 ىوطا ةتيم نم ٌئرذعلا اجن ام اذا

 ةليخد نيتكاملا و كاذف
 موق يي خم قرذعلا ل * .يلارعال لبق

 تأاقف .٠ اونام اي اذا

 ِْ قدغلا يعدي ةرذع نم 4 0 كح وأ: ةيعاكلا

 | برو ييرذع ةئمس ةيراج د

 هيف ل اقف نيس وهو

 امدهز نا مدهَز نم يفبار دقو

 0 بط
 نكت مل ةفالعلا ٌيرذع تنك ولف

 لكآلا ة.أكىوطا كاسنإو انين

 1 جي 55 او مونلا ساجمو طئاغلار كف جنب ٌةوادَعْلاَو

 كمسرادلا ةانف اضبا ةَر زملاو تاردع 8 تيس ا

 قياما لاق . ةينفالا يف ىقلت ت اكياكورذحلا نال كلذ

 و

 4 مكتب رج دقل يروعل

 ولا حاب يق

 أ |هذه يف حدنو“ .ةفاضالل كولا كنق نيئكيس دارا

 ل اقف ابا ةديصنلا

 اهلها فيض اهي كا : سيرأب»
 تارئخلا هجوا تدبا رانلا اذا

 || ريهتو زعملاب ندا كنا لخرلا

 ظ تاروعلا ييساةؤِجو



 نمّرذعا لاملا يفو .ناطلسلا دنعرذعا لاقي. ذعأ

 كيلارذعا دتفكلب لحيام كرّذَح نرم يا اونا
 ريهز لاف. كدنعا ارو ذعم هنوك يف غل ب يا

 مكهارو يدعنساَنأ 23

 ٌرِذَعس وا انحابرا كعنيتف

 غل ابي لورصق هيثلا يف رذدإو .هبفرذعُ امعنصتيب يا

 تعضواذاوربعنبأ دييدح ةنبإو» خل ابنا ىرب وهو
 :رإو هدي عفربال و ةدنع ام لجرلا لكأيلف ةيئ ا |

 هيف رذعإو ٠ ةسبلج لي كلذ ناف رؤعتلو عيشأ

 يا ةيصوا|و ةظعوملا يف هيلا ذعا لاقي .دِض ةناك لاب

 ثيدحلا ةنمو ةبويعو ةبونذ ترثك لجرا ا رذعاو. غلاب

 اًراَّدع هل لعج وا ةمجلا َسرفلا رذعإو . انآ روكدملا |

 ماعط مل قدما ناوخإلل رذعإو ٠ ةرذعلا اهيف كرغكا

 .ولا ماعدو ديدج ءيثب ةدافتسالا وا نانخلا وا ءانبلا

 .كالملا لعوب فرشأ يالوهجا لع رذعأف دز برع 1
 مقئسي مل رمالا هيلع نيدمتو رج رمال تع رّدعتو

 نيفلؤوملال امنا ىنعملا اذهنمو . قاضو رسعآو بعدو
 كالا ءادتبالا رذعتك عانتمالا نعي رذمنلا

 . كلل ذ ريغ ىلا روضنملا ىلع تاكرحا زوهظ رذعنو

 رعاشلا لاق رد مسرلا رّذعنو
 جميصان حايزلا جوه اهب تبعل

 ٍدياه َقروا ريغ رّذعن ارنق

 لاق. 5 تحا لجرلاو .ةرذعلاب ملت ظل اود
 رعاشلا

 اهرفض ىلفي نيح اهيدي ناك
 ان نطو ذم ىو

 ةرذع ىدبا ِهلعف نمو هلعف نع رذنعإو . رف ُنالفو
 رذنعإو .ورذع لوب بملط نالف نغو:ةيسفيل ©> ]و

 رعاشلا لاق . َسَرَد مسرلا |||

ْ 

 قازعلا |

 تعج دقف ايا فرعت تنك ما

 دذتعن *اكرول اب كنلا لالطا

 ةايملإو .فلخ نم نييبذع اط ىخزا ةماعلإو .اكشرذاعإو
 .رذع اذراص لجرلاو . اهضننا ةارذعلاو . تمطننا
. 

 كيل مالسلا مسا مث لولا ىلا

 رذبعا دنف ماك لوح كلبي نمو
 ىا لذاعلا يف ةغل ةضاخنسالا قّرَعو لعاف مسا رذاعلا| نن

 ردا نبا لاق . حرجا رثإو طئاغلإو . ةغشل
 يننوعفدي ذا بابلا يف مهحازا

 رذاع بابلا ارق نم ينم رهظلا فو
 نم ةقرف ةيرذاعلا * طئاغلإو رذاعلا كتوم ةرذاعلا

 ررقطلا * حورفلا يف تال |هجلاب س انلا اورذع تارجغلا | لجرلا رع اهتلخ ةي راجل او مالغلاو ٠ ”هرالع ٌدشو

 نأكلا يف اد رذعاو٠ هفته ورهيظ يف انالفو. لدعو فصنا

 هارؤذاعلا ليندا تنم يدعوا عنا اروذاعأ ر ادلا ترذعاو. جرجا با ارذاع هب هب كرت رنالفب

 ةزم تميقلو .ريذاوع ج 01 هعجو

 ماها نم راّدبلا + ةفيعصت وا قلحا يف هادلل روذاعلا
 .ٌرُدَع ج سرفلا ٌدخ ىلع لاس اموهو هايناج يا ةلاود

 يذلا رعشلا يا ةيحلل | ابناج يحدالا نم اًضِيا راذعلإو

 هجولا نموه وا ضا.ب نذالا نيبو ةنيبو نذالا يذاحب
 نذالا يشل يذاحلا ليظتسملا رعشلا هيلع تينيام

 ءانبلا ماعطو ةلاود ةيسرافلاب هل لاقيو يللا لصاولا| ٠

 نكت بابل دقن انيالج ًهف فينس ناك نانخت]و
 عساو ءاضف يف ضرتمب ضزالا نم ظاغو كلارخا وبلا

 داو ”ةاترفش لصنلا نمهوراذيلا عضوم يف ةمصو

 ةنمو٠ .ةاحأو معلا لل او كاد اطخا ل ا امو

 . ايلا يا ةراذع علخ او ه عبتملا فلا يف كمبنللل لاقي

 بايلج ةنع ىتلا يا رغيف كمبملا ثدإغلل لئمافهو

 يف لمعتسإو . عبط و 3 راذعلا سرالا عاذ مح

 لونيو لعني راّذعلا عا نالف ملوقو.ةبادلا نسر
 ىنابلا ةمالم نمو لا :وماضاع هلم كلا كارا ل ياام

 ها/ 1١



 ابذع قتينأ ل را بذعتساو .اهنلخ نرم نيتبذع
 يقاس يل لكك رب ن“ نالغل يد لانيو ْ

 نعو٠ .ابذع هدعو هدجو ماعظلإو بارغغلاإ بذعتشاو ||

 سيل يذلإو لءاف مسا بذاعلا * هكرتو فكميثلا|
 ايلا عبار دلا نمو تيمجاجإلو زجر ءربلا نيو غنم
 ةبوةعلاو لاكللا ٍباَّذَعلا + برغبالو لكايال يذلا

 مئاليام ةع عتويو سيحي ةبحاص نال كلذب ىس ليقأ

 لك ب اذعلا ليقو . هذض هيلع لا ميو ريخلا نم
 .ةبذعإو ا هدار٠ نع ةعنمو نان الا ىلع وش امأ

 رارنلل هيه تازع زك تايكلا شو

 ةباّدعلا * برضلا دارملا ناف ةفئط اهبانع دههبلوأ

 بيطلاو يدصم بدلا * ةلملا لادلاب ةبادعلا |
 عنب ةنال كللذ هل ليق .ماعطلاو بارشلا نم غاستسملاو

 بذعلاو . لثالارفوه ليقو رجلا نم خونو.شطعلا |
 قوذلا ىلع هبرك مغ اساس ةظنل تاكام مالكلا نمأ

 سدد ناظم 100 بزعااو فيدحيولا ةلئاغيوأ

 رعشو حرلا نم دلولل شا يف جرخي امو 2 ردصمأ|

 ايكست ةقرخ يو ةالبم عج يلآكإو جتولا لانو ْ

 هب عفري يذلا طبخلا اضيا بّدَسلاو جونلا دنع ةأرملا ْ

 7 طريعبلا نمو مءيب * لك فرظو نازيملا

 5 بيذعتلا رفن

 نمو هبيضا ف

 باذلا ةنع عفرب ال كسا َنيِبَدَع باذع ةباصا برعلا

 27 جي امو بابا ةزتلا نا !

 او لاغم ايلا ماعط ىلا ع وكت 00 طاطا اء باوملا الا ناطاحا امو ةافنلاو 1

 .ةلمهلا لادلاب هيل زك هين كيعألا يب و ١ قالخالا

 | ةدحاولا ل>رلا هر فلذ ةلاملا ةدلجإو ةنصخ رمل |

 ف لرتنوترم ذهل نتعك يا ناك وذ هامو .لكلا يف ةب دع

 ' مورد 0 قف صفا 0 0 طاحا ا ىنءملاو. عورُت ضرالا|

 11--_ عنص ايفو عنص ام ىلع انالف رذدإو :ثذع هل | . تابّدع ج باطل إو بّدَعلا ةدحإو ةبّدعلاو .اهنعأ

 أ[ امب ىلا هنن نمو. ارذع ىدبا لجرلا رذعاو. يد ركل يدل * برعلا بورح مايأ ن نتابّدعلا موتو

 ٍلضف يذو هآنغ مذ يدع ىلا

 سبل يذلاو شالا ةّدش نم ماعطلا كرانلا بولا
 +* بذاعلا ثاودلا كرنو 9 ءاسلا نيبو ةنبب

 جاكللاو ماعطلا ناب ذدالاو ٠ ليضفت مسا بّدْحألا
 جئاونلا يفك بّذَلا بِاَمَلإو .ريخلإو قيرلاوا

 ديل لانيو.ةيزغ اجنع ةعذسب هلا جذع
 ىلا بسلا رويخلا جدلا * دهاج دهبجكة غل امء ٌجذاع
 ملا كللاو

 اًرُذَعو اًرْنَ رعي عنص اهفو 0 ا ىلع“ مرع
 هفر امضي د قااذلإ يكب 11 ىوذعو

 ال لئطو رذنلل الاعمار دييررللاو ةيذإ] ةبع
 ةنمو ٠١ ةبورعو ةبونذ ترثك اوقعورات ع لعل

 ||. مهسننا بر“ اورذعي ىنح سانلا كللهي نإ ثيدمحا

 |ورذءيف معوبعو معونذ رثكت ىتح نوكلبي ال مهنا يئا|
 مهذ»إ نأ نوكيو ةنوفعلا نوبجوتسيو مهسفنا نم

 مضي اور عي ىوربو .كلذ يف مرذعب | اوماف مكر ذع ||

 ١ راوي خرالعلا رذجوا مانع وهورذعان .ءابلا

 ا ردح مهرذعيو 0 راذعلاب سرفلا ردع اهضنخ |

 «هرز

 ةعجوأو ةباصا روذاعلا 00 هدغ اردمو

 | كفاذو رذ- هل تيثب 1 لجرلا قي ورذع يف غلاب

4« 
 هردح

 َ 1 ادب ةزوههدقرالوق رف هنو٠قدص رذعب تايم اذا

 * كلو َة مرانعر عش تبن مالغلار ذو ةيرذعلل ءاحو

 اواو عاام .اهراثآ قط وادلإو هر دنا عل

 ْ هل تو رذعلا غلب 0 ثدحا نالقو. هيلع نخل |

١0" 



 اوذعو :خارصلا لظلا ناوذنلا * لظلا |

 وذع

1-0 

 ىدعب" لآ“ ثاودغ بيشو ىذعلا فبانعلا هارد

 هذو ناو دع وذ ناطاسلا ملف هنو. سانلا ىلعأ
 |وتنأقم نم ّيريرحلا لوق ةنمو ةررلا ةّردْعلا * َناوَدَبَأ

 قدعاو" هتودع يف كلا لاك هنودن ىلا اع .رشاف يبحر

 راككاةوذعلاو 0 ا 2 ,ركذ ليم نم

 ادع 9 عنترملا قدس انك م ةّودلإو . دعابتملا

 هع َر 1 7 هر 5 2 *: ا ا

 دو دعلاو . هراّوط ةتو دعو هي لك وَدَعَو ؟تاّباذَعَو

 كاننالا ةرونس ةيس ةنمو. ياهو ىذاولا ةطاقن ةققعمأ|
 م 5نلا 3 تايدعو ادع ج ىوصنلا ودعا مو

 دقو ىثالإو ركذلاو عيمجاو ددإولل قبدكلاو ولا
 «س 2م

 ىدتلاو رداعا عربجلا عمجو ءاعا جدت و

 لوعت نقتل نبا لا حاوصل | يفو رم اكعيسحلا مسا

 لجر ون هاه سا ا ناكر اف ليوان ف تكاذاأ
 ١لاق َّ 9 1 اذحاؤ.ا ةرخالا روء.ح 5 ارهاق رو.ص

 5 ىدعلاو . هذض 0 ىببادق

 7 نبا 3 اق. ريظن ل مح وهو ها دعالا نيا

 3 ثلا نال ةقيدصب

 ءالوه لاقي. دكا ترحالا توءهنلآ يف لف تاب 7 ا

 0 0 ”موقو : - يأ 8 موق

 كم ظواعيبل كاظم 1 1

 ىو 55 هادعا يا ىدعو ىَدَع موق لافبو لاف
 ءلوأاقا لاتقل نودع مونلا ةاجح ٌيِدَعلا #3 مي

 ٌرِيِرْعَو ٍزاغك,داع عمج وه ل .ةلاجرلا نهال فلولا

 رعاشلا لاق

 مواسي م ونلا يدع تيار امل

 *آلاو هلفر ظلاو نجاوسلا و

 5 م يدغلإو ”يبَدعو تيد هيدا ةليبق ْيِدَعو

 فصلا كان نءو ٌيودعلا ا ةياودشل] عقدملا "1

 . بالا ءاعرتف رجشن | راغص ضحي عبرلا باهذ دعب |||
 ىلا راغص اًضيا ةيودهلإو . ةبودعل بالا تباصا لاقبأأا |

 )ا

 ؛ نيعبرا تانب |

0-8 

 اًييمذت هان ءاطا اب فا اواخدا ام ا هذه

 الا |

 .ةاذع ك1 :ييزططلا ةالعإ:

 بدع

 +« :ىعأا_نيفل ا ةيودغلا يف 1

 اهدرغم ةبواستملا ريغلا يهلراف1 دص٠ يداعنلا

 هكا يا رداعتو مئارج دجتملا فو ثيدحلا ةنمو دادمتا

 حالطصا يفو ير ير نلإو .ةيوتس ريغ ةفلنخع |
 البايو هب لوعذ٠ ىلا لعاق ترم لعنلا زوات ةاغ

 لدا دنع

 وهو زوبشما ؤه ام اهدعا نييتعم لع ولو فرصلا

 وها يناقاو رييصتلا ىنع.ونيضتب اًيدعتم لمفلا لحج

 ريبغل ريغ ن.٠ ةاوعتم ىلا ىلعلا لاكيا وهو ةنم 1

 زي اودالاو :ابنغلا حالادصا يف ةيدعتلاو . لعنلا ىتع.
 ناكمو٠ عرنلا يس لالا كح لث كح تانثا يف
9 8 
 نحل "ذاننم يا داع.

 ,نالف نع ل ام لاني :ز لا ئدخكإو .قيفانلو مرج

 قآطيو عد رادقم' ةيدعااو' .موز

 تاذ ةيداعتم ّضراو ومد

 اودعمو .ةنود روصت الو هريغىل يل زواهتال يا ىدعم
 يدعم هع و نالفو ٠ سا | ةلاد عنو هوك

 رعاشلا لاق.” ىلاظم يأ ال اقعتسا 2
 رسل

 يلا ةكيأ يسرع ةكيلع دقو

 ايدادو يلد ل انا

 نم اًسفن ببطو ةيطاولا وتماقم نم يريرحلا لوق,
 0 نضيقلا "3

 ردانلاو

 ةذش نم لكألا كرت اًبْذَع بِذعي لجرلا بَّدَع

 ردنتاللا يا يدش و نرش

1 200-10-0 7 8 
 عد" ةييح 0-0 بودحو بذاد وهو ٠ .قداقفلا

 أب كَ بذعب ا و 1 اًنالفو. ذيك

 ءاعأ دلاو بار ّ ذل بذعو

 در

 اذعلا هي عقوا ُةَبَذع هاجفحت عتلراكا ةيودع كلاعب |

 7-00-5230 ةبح ةوثلاو
 41 ٌنالفو .اًبذع هام باصا طبت لإو :مؤام بَّذع
 ف كةنع بذعاو. باسل ةزمطاو. خل يا ةتبذع عزن

 نرععانالفو : "ةكرتو

 2 ضيفو. ىَذَق نم هيف ام 3 يا كضوخح

 ىلا بذعإو . ةعم ءيثلا

 عكذعأ لاقبو ةليغ ةَنْع ردالا

 تر
 ةماعل ل او. هى اهتلظ يا ازد .



 امس 4

 كاكا «ارش نع مانغاف ا جواري نعأ|

 فتواك لهنلا 5-0 |

 اف |ةناقو 6 مضل ىداع اذان مونلا ىداعتو

 ةقلخ بفاصي ىثعالا لاقرب دعابت لجرلاو

 زواج رد ىلإ يملإو . ايدمعن

 بفكيلا

 اهازغوأ
 ٌقاَيْف وا ةفانعب الا هوجن اذ راهنلا ةنع ىذاعتو

 ٍجئذلا لدن الق .عرلا: يف اهدلو نع دعابت لوقنأ
 ب | ناكملاو .دسفو ةلذخا مهيبام ىداعتو .اهداو ىلع اهبأ

 اذه باصا اذا مونلا ىداعت ل اةيو .وتسي لو توافتأ|

 دش|و ٠ ضعب رثا يف ممضعبا توي وا اذه هاد لثمأ

 روخعالا ئرهوبج ١

 ىبعل اب تيداعن ىّوْرا نم كل ايف

 تددعا برذ ىو
 َ أ

 ف ارو ًالاطم | بالك تبفالو

 ا ال هادعت- إو .ةلظ ءادنعا ه ةراك ى دن

 | ينادءاف ريمالا نالذ لعا تدعتسا, لاقي. هرصتتشإد |

 يي ا ا اعمل
 نءةارما تلاق و دعلإو لعاف مسا يداءلا «رضيتسا|
 .ةاتع ج كو دع ىا. كل.داع نيملاءلا ُبرَتمتا برعلا|

 ءأ نكومسل | *”ءافرط وللا اداء دسالا اًضيا يداعلاو
 دقو نسلا باب يف تكتل ةصق هلو دود ايداع ن

 * اًيص> انصح ايداع يل ىبدلوقب ةرورضلل رعاشلاررصقأ
 ىالاتقل نودعي مونلا ةعاجو يداعلا كعكة داعلل 0

 تايلكلا يفو .ناسرفلل يش وا ةلاّجرلا نم لمي نء لوا[
 لغشلاو دعبلا ضيا ةيداعااو .ةاّرْغلا ليخ تايداعلا
 | اذك نع ةتقرص لاقي .رداوع ج ءيشلا نع كذرضيأ

 | هاضعلا يف ةويقملا لبالا نم ةيداعلاو : فراود يارذاوع

 | ةيداع: لبا لاقي: نذل قرت تسيلو !قرافتالا|

 ةّرع ريتك ل اق. داوعو تايذاعو ْ

 نما لالا نم يغب يذلا نإو
 يداوعو.بفلتان أم كراوأ 1
 الا نر رو اال هذ لماما
 كل ع تيعفزو# يداوم كراو الل بفلتأن ال اك نكمالو

١4 

 وز ص 5 نرالف ةيداع

 0 ةقثاو

 ارادصم هادعلا 7*3 ةقم ىللذ تمد دا وعر ش دعو

 اى لكراولعو يشل نح كلفرصي ل تشلإو دعبلاد
 رادلا هذه "ا هضرع نع ةعم داقنا ام وهو

 ل ا دأطلا ها هأدعل لاو 3س ب 0

 لا ةيداتو5 هرشو جال يآ

 5 و 1 7

 ءىشلا ن

 ةموصاحلا ىنعب 0 اماذملا * اذحاو 56 يا ادع ادع ا

 لوق ةنمو .ةل ]و ودسلا ديدشلا هآذملا * ةدعابملاو
 5-2 بما 5 مل
 ان هادعو ةفابب 3 3 راد دم

 :الادع جغنلا هي رتسي قبفر رخو .ديشاو ىلا م

 ةيحانلا ىدعلاو ىدعلاو هر اواط ةادعو ويش 1

 نيب ةينخ لك ودي داولا «طاغ ضيا ىدعلاو تح َج

 هآيرغلاو نودعابجل او دنلوب زكي قة ارجحو نيتندخ
 ىهو 1 دعو .ودعلل مج مسا ىدعلاب اًضيا ىدعلاو

 صخا ةوادعلإو ودقلاوب ما 2:0 ةافانمو زواجت اودنلا

 سي | نءض غب دقو ضنغبم و ودع لك ل ءاضغبلا ن

 هادعالا ىد.ملاو أوم اتاقن نيذلا هادعالا ىدملاو. .ؤدبا

 ةبلصلا ةسبابلا ضرالا هآودعلا * ميلتاقنال تءذلا

 بكرم ىلع تج لافي . هيلع دعق نم ناطيال بكرملاو 5

 .ةمنإوم ىلشلا هآَدعو . نِإيَطمب سيل يا اودع يذ
 انايكر فحم ارو؛ثتففصوزجارلا لاب

20101110 
 الع اكرام اهالووزاجع

 ءوثلا نع كفرصي, لغشلاو دعبلا اضيا هدامدعملاو

 0 وريغ 1 ترج نرد يدا هو دانا ىَودَعلا

 ىّوَدَع ال ثي دحلا ةنمو لل دحاأو نم يربسإ الو

 .و ريغ ىلا هياص نم ةريعو برجلا ةزواجت وهو .رنص

 كذلك ني لع كلين نا ]ورمل ا كلين اس اش) ىو يلا
 ىَودعلاو /ةنوعملا مترو مسا يو دمر يلا



 ردع ودغ

 وه نغعو' َنمالاو :بثو هيييخل ةفرص ميلك يدع مل 5

 نه يربرحلا لوقو :”ةزراج ٌهردقو ٌةروط انعو.ةكرتر| لقتو يربص يقيبللا ٍناَدَع
 يا . يطم ثدعتفا نأ ثودع ايف ةّبودبلا وتماق» | لاقيو :ةرورضلل فلالا هيف دازف َنَدَع دارا لاقبف
 يو ام ريغبو ام عم اهب قدنسي ةللك ادعو. تثبل ام لاقي ٠ ثانادع ج ةعاهلا ةناتعلا * رخآ عضوم وه
 ادبز ادغ موقلا رماق لوتل ٠ اهماكحا عج ةيالفك | ىلدلا لفسا ف ةمقرو.ساملا نم قرف تانادع ًاناثا
 اشاخو :و ل خ يف الخ جا ار.اديز ادع امو ٍديز ادعوأ جو. مدل ندع تانجو ”دصضنت ندَعلا 0

 نع“ ةادع + ةضنبا الع ىدعت هل يدعو .و ش حيف اهناكم 1 ميال مدا هيف هللا عضو يذلا عضوملا و ندع

 يف“ هذنناو 'هزاجا ينل |١ ىدعو :هلفشو ةفرض ةيدعتر مالا | نهل اب ةرازج 2 0 .تاين ندعلاو . قحاب

 نم ّيربرحلا لوقو . ةيذعتم اباعج ةلكلا ىّدعو . ريغ
 هدا ملك

 قلبا ثاندع #7 هيرب داب ال ندعو .ٌنيبا اهيرماقا

 هود ملا ندع ىلإ ةبل ةيذعلا»# كرما للم

 ةتموولدلا لفسا يف ةعقر ةنيدَعا! + تابت ندا
 42 ةايبغالا ريدي مع لعق

 ”2 هب اه ردوعل .لضف ياف
 ىلا ةثع فردناو هلخ يا اذه نع دع موق لنوم

 لوعفملا كرتف وريغ لاقل مدح ةلحا“ اكو ٠

 :اْيَملا + نئادع ج اوما ةنبدعلا اذ ترغلاو ةلوق
 ربغ | ديدخو بهذ رس رشإولا كبت وسلا

 ةارغ نئافلا 0 انغو“ هه و دس اودكم لاقي. ٠ نينس عبس ا 00 ا

 هيف نوهبني ةلها نال كلذ هل لبق .ةوخنو ةضَقو
 ٌلِجو رع هللا تابنال واةاتشالو اًهيَض ةنع نوخرنيالو

 لاك 42 ءيش لكن اكمو . هيف ايا

 ”زكرمو هلص اكم يأ. مركلاو ريخلا ندم نالف

 نم روض | جرم نش .روقاصلا ندعملاو ٠ نداعم

 عطق ندكف فرو ةوغَو ةفتذلا بف فني ندمملا

 .نولعم الا بوسلا 00007 ةنادعل 0 زر خ مث 2 ةلؤا

 ققحني م يذلا ماعلا 207“ ايكيا حالطصا فو

 هل سفنال ام ُةِفَدَمَلا لوقو ءاًضيا نهكلاب ىجسيو ين
 حاورا ىلا تاّئندعملا ةآيكتملا مسق دقو: تابكرملا نم
 راججإو ةضنلاو بهذل اكداسجإو ئرزلاو رداشوتلاك
 ساملالاو توقايلاك

 هسرو ل نس هم م.م َ

 هادعتو انئدعو اودع ودعي هراغو لوجرلا ادع

 اي دعو اودع ىاع انعو.: رضخاو ىرج ( وأو ) ادعو

 يف طويق .ةملظ ىوذعو اناوذِعو نودعو هآَدعو

 ومر 00 ع ربغل او 5 هللا اوميف م اعنألا روس
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 يف ربقك 4 ؛.و . مزالل اك لعنلا راض 30 ا 3

 كرصب فرصا يأ ىرت اع دع كلذ ةلثمو.ممالك

 .اودغ هل راصو ةصاخ دعو ةاداعم ٌءاداعو . ةنع

 ىلاو نيديصلا نوب ىداعو

 لاق.ردحاو واط ين رخالا رثا ىلع اهدخا عرضي مبان
 سيلا غرما

 قو روت نإب دع ىداعف

 لسيف هاب "حضني لو اكارو
 .ةلظ هلع هسدغاو ديالا ىلع ةابح ًءادعا هادعإو | هل

 ةناعإو * ون نالف ع اديزو . وبلا ةريغ زواج َرمالاو |

 . ةعقروا ةنم ذه هرغشوأ ج

 اواني هلل و سوا لح ىن افاق الغطا بعاوأ.“ اوفو

 هوسلا ضد ويد لكلا ينو :هل ام لثم ما اوبر

 ةبحاص زواج اذا يويعيي برهم نا لااقبو .ةنيرق يدعي
 ايو بر# ىتح ةبراقن هىلا|١

 هيلع علعفيتوإ زراج ً دلت ؛هادعتو :راو هنطخم ُُ

 |ماغاختب

116 > 

 ىدعإو .ىَّوُدَعل

 ! وينو مولا ىدعتوأ: تعا ةنالقر غو. فال



 ردع

 ىشلا ةيسق ليدعتلا ةيسقو. ٍسسج مساك راص هلا[

 6 راننملا رابنعاب ال ةعفنملاو ةهبالا زر امدعاب .

 نوكتي نيادادع ىلع ىّلطي دقو نايواشتملا دادعالا قنأ|

 رخآلا ءارِجأ عوج ابو اه ةدرفملا اهدحا ءآَز رجا عومجم

 قفا ارعشلا دنعو. .ءيش لكن علا لوخكاز ا |

 دد.لا وه نيبساحلا دعو: ةرئاد يفوخ-» يذلا تيبلا| ْ

 .فرصم يال دعم هل ام لاقي فردملال دكا .ئوانلا | ْ

 هيف عقو ام وه ةّكيطا لدا دنعو لوعفم مسا لّدعلإو

 ةصاخ و لّدعم ليدعتو لدعم طسو لاقي: لبدعبل
 ةقطنم ةّكرطاأ لها دنعو .لعاف سا لذا: د

 ميةنسملا كلنلاو رابنلا لدعم سيو م ظعالا كلذلا

 ادعو لزاما لوا تيبلا لوز تال ٌدعملاو

 1 داحأك ءأسالا كرم لدعلا هبق عقو ام: :اهنلا

 ]و دخلا كتلة فرصميالودعم4 انعأ|

 اهودحم وا اهعوضوم ةّلمح ةّيضق نييقطنملا دنعو
 06 و ةريغم مي نا ءدع اهالك وا يدع

 ”مداع وف 60 مدعو مدع 2 اللا مولع

 يأ رمالا اذه ينمدعي ام لاقبو . ٌمودعم لأحلاو
 ديب لاق . ينودعيام

 ينمدعي انو ودغأ دفلو
 ليتل: ليوا تدلأتم

 سل لوب |
 اًنالف لات هللا مدعا * قمحا يا يدع ناك لاَ مدعإ |

 0 0 يثلاينمدعإو .ةعنم انالفو .ة.دعب ةلعج غلا ||

 رسيا ليبق ت.ءوهو) اًمدَعو اانا لجرلا مدءاوأ
 0 0 اراهباأا 3 4 8 رثنفا ( معو 7

 30 الإ 0 ف لجو ا عاف نمل

 كلذ ن. . ءرش يف مادءالاو مدعلا س ءاورئانلإو جال 6

 نوكي بطرلا نم عون معاَدعلا + ملعناف لع لاتبالاك |

 *يم ةنيدملاب ||

 رعاشلا لاق.رقفلاو لاملا نادتف لع(بلغو نادتنلا|

 ةالعلاو ريتال رذعلا * طارح ذي 4

 و

 | لجرلا مدعو . يسرفو يسنن ريغ دحأ يم

 دعا الب عنب للهعم

 مدعلاو ٌرِفَولا نام
 ع

 ةنم

 رخآ لاقو

 هم نبا يالا
 ,مدعالو 0 فوخ اهدعب ام

 ولطللا مدعلاو . دوجرلا د ضو دقنلا مدعلا ثايثكلا يفر
 0 افاضي ام ا لا تاضبأل يذلا اوه
 | دوجو ىلع مّدَقملا وه ىناسلا مدعلاو .اذك مدعو.
 اهدنا ووو دعب يذلاوه ىحاللا مدماإو .نكملا
 الو اًثداح الو اًبدق هنوكب فصوب ال يذلا وه ضحلا

 100 .ةكمدع جريغنلا معلا .ىهتا.اًئاغالوو انهاش |.
 ظ درا نم. هاف دعلا + مدَلاال مدعلا عج ةامدعلا |
 ةفلاخت اهرئاسو سارلا هاضيبلا هاشلا نمو .هاضببلا | ٠

 || نءالا مِدعلا #2 ّيدوجولا فالخ ئعدعلا * هل

 مودعملاو ٠ ريقنلا ميغملا < ةكمدع جربقنلاو نونكل او
 3وادع يلا ونغللا كنكي ره شنمو .دوجألا اكالخ

 مالسلا هلع هل تلاق ثي دا ةنمو . ريغ ةمرعب ام:ل اني

 11 ليو مودعملا تك ود ل
 مري لك قب ادنلاو ليما سلا. منعا: لذنلا

 : لاانع ج بايضلا نمو رهثلا نم مدقنا غل إو مدق |
 افلعإ قرب هير للا دن كبرت تلاع

 2 و 0 4 0 ىرت

 عدفضلا لوما + *خ 59 ركل اتغَبا لم دعو

 ماقا ًنودَدو ع ندعيو دعت ناككملاب ندع

 انجي ئاد.ن دع تانج ةنْيو لبق .ةنطوت دلبااو هب

 . 5 3 - ا
 اهندعي ضرالا نالفو. نداع يم ةتمزلو هاع تغو

 01 هر لسانا انك للف زجل 5 انبوب نقع 0
 |[ ندعو .ًالَخنا ثراشلاو :اهلبز ضرالا ندع * ةماق
 .لعاف مسا فرِداعلا # هب اهيرض يأ ندعملاب ضرالا

 أ رح ١ ل>اس ثنادعلا *عرملا ف ةيسقم ياٌنِداع ”ةفاتو



 ابنعالا | اذبءو وة دصم لصالا يفوهو ةدابهلا يف نعنع

 الجرو ل آر هاوا ل لاقي٠عويجنالو قيال

 راصام اينعابو لعدن الإ جرو٠ لدا 1

 نالجر لاقي . ميمو ىذي تاذلل لفل كنه هلا
 جريظااو للا ايلا لدتا 5 و موقو نال 1

 دياب ةلفانلإو ةضيرفلاو ةازمإو لبكلاو لافعا

 كلاذ لدعاؤا ةدئاملا ا لك ردفت يا :اهبم

 رمالاو ةبوسلا اًضيا لْدَعلاَو ٠ كلاذ ةلدف يا.اًناهَص

 سبل لافي. نيلدعلا . ةماقتسالاو طبرفتلاو طارفالا يفرط كتنيب طّسوتملا

 تكلا نبا لاق. لدَع يدي لع رالف عضو لوقو
 ةظرش كَم ناك زها دا جنب لذعلا 2

 لاقف هلا ةعئد 0 رمق دارا 0 5 اكرر عمت

 هيف لكل كلذ يف م لطرف لس
 ءاهتنلا حالطصا يف علو ٠ هدم سي

 بينجإو ةباوض بلغو رئاغصلا ىلعّرصب مو رئابكلا

 ليقو لوبلاو قيرطلا يف نكال اك ةاتيسلا ل اهفالا

 ةماقتسالاو ل ادنعالا وهو ةل ادعلا ىنعب ٌردصم لدعلا|

 جورخ ةامغل ! حالطصا يف لذعلإو . قحلا يلا ليلا وهو

 .ىنءملا ءاقب عم ىرخا ةغيص ىلا ةواصالا ةتغيص نم مسالا
 وضضرحأو داحأك تاذضلا ف نوكيزمر الل

 ىارخأ ماو تاس لاوس ل

 حا نب

 هجو امأو .لحزو معك مالءالا يف نيكي دهرا د
 داحأ موقلا هاج يف لصالا ناف :كمسالا هذه يف لدبللا
 كضتاف نإ ا نع وبن لِدعف اند|و اذحإو مولا 7 2

 2105 00 دارفالا ظنلب نوكي نعل

 اضم نكي ل اذا وهو كف ضفنلا لوقا '

 لا ناكف 0 . اًركذم ادرنم نوكي 500 ظ

 وف ليعف هآحلا هفو فل الادب رَخآ هآسنو لاغب نا

 1 ةفرعم ىل

2 1 1 
 آب | ةتامتسا برعلا ناف روك وبن انإف / ةغيصلا «ءذه نءاأ
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 تردقؤف ةيولعلا ريغ 4 ل فرصنم رع

 ! يالا نوكيف فردلا عضم 4 وبل رماع نع لدعلا

 ١ لها دنعو 9 | ةامنلا هل

 م ا امس

 ع نم هك ١ ىتنمتم ل ةنع لودعملا| ر

 || لوقن .ريظنلاو لثملا لذعلاو : دوجولا رقم مالعالا | ن
 امالغ ناكاذا كناش لدعو كيالغ لد يدنع
 || نم ةنوق تدرا اذاف ةاش لودعت ةايثو اًمالغ لولعي

 ظ برعلا ضع اهزتيك اينو نيعلا تمنن هنج ريغ

 هنا لادعألا دحإو ىلع اومججا دقو طلغ مهنم ةناكو
 اذه لافي . لحلا فصن اًضيا لدعلإو. 6 اب َلْدِع
 || ج ىلاوجلا يا ةراّرغلاو ةفصن يا لّرحلا كاذ لْدِع

 | ةيوببت لدعلاو :٠ لداعلا لعلاو . لانءإو لودع

 ||يف ةيوسن يا لدع لولا تس
 ظ ةلَدعلإو .هل

 | دحاولل عقف ”مهب كدا ا دوهشلل ترو ؟رملا هما
 ظ ةييظعلا ةرجشلا كَوَُدَعلا * عجل كيرتاب ةلدعلاو
 ||نيرعلاب ةيرق ىلا ةتيسلو ملا 'يودعلا * ةليوطلا

 دوجوأ

 داع يا دع انما دك ةلدعلا * هيادع

 || ةبوسنم ةنيفس ةفرطر عش يف ةيْوَدَملا * ْوَدَع اهل افي
 || نفسلا ذي ناكل جر لودعملا 00 دما ةيرذلا ىلا

 | ليدعلا + ْو دع جر# نولزني ناك موف للاوا
 ْ | كلداعي يذلا كليدعو. هلَدع جريظنلاو لآل

 ||. كل داعم يا لوما يف كليدع وه لاقي ردقلاو نزولا

 ظ احا اجّوزت نيلجرألل تملا دنع نالبد كلا هس و

 ايلي دف توت ايدك سرهجلل ليس ]يو 6
 ا ةاهجاص ]داتا يتدحاور كفاننارل ناش
 ْ فاعلا نييض ورعلا دنَعو لدئعءعاردصم ل ادنعالا

 || يوانست عبرا ل ادئعالاو .تيبلا عبجج يف 5 يذلا

 || يف اهمواست ينبرغتا ل اددعالاو ٠ عيبرلا يف رآملإو ىلبللا
 ْ 06 ترانا طال دنع جاز ازاا لابد و. تؤيررلا

 اة دعا نك ٍلصحب غير ايكو اك ةيوايندم ةطئاس

 نمد ل ل كليا
 اايربدل فين ىذلا طفلا اه مكو نصانفلا بالك

 دو نديم ىل اهنا كفا دك ا
 عوكرلا كيس جراو# ١ نيكست عرشل

 را قلطاو ةوييسن يل هال ةوللاوو 2 حط



 انيدعت هظب نق * اضيا كف ىنعب هنظب قدعوأ|

 مسا قداعلا * اهقدع ىنعب هدي قدعإو .قدع ىنععأ
 رادع غرم طابا 2 ل /

 .لاجرلا نم نييسوخلا ىلا ةزشعلا تريب ام بنعك | فديلاو اًضيا فذدولاو . سانلا نرم ةءاجإو ليللا|

 اة بهاذلا رهتلا لصاو ةقدعلا ةقدعلاو.فدعأ|

 قدَع

 ب -

 ىو 1 ةرثبل ةسد.لا ةتباصا لوهجملا ىلع لجرلا

 لرازسلا/دواد رةضداسس لجرلا ناك د« قيودا
 ةنبو , ةزادتسا| ىلإ تيِحَض رب هن نح نمدعلا 5 قفقي

 6-2 "0 داع 7 3

 لغبلا هب رجزي توصمساْس دعو . لت زب حرفم قاعسب |
 3 رت ةرثبو سدعلا ةلدحاو ةسدعلا # اضيا لغبلل مو 1

 | اهنومسي كاارئالإو يردجلاكيف ليق . لثقتف ندبلاب
 | * نيدلوملا مالكم ةيرح ةّسعلإو .هادوسلا ةبصحلاب |

 ا ءاسنلا نم سودعلا * سّدَعلا لكشب ناكام يمَدَعلا

 ىلع ٌيوق يا ىرسلاُس ودع لجرو . ةّيرجلا
 اطنلإو . يثملا يف عرسإو لجتسا لجرلا َدعدَغ

 لغبلل ٌرجز دعدع * تنوص

 ا 0

| 

 | يا مويلا تفّدعت ام * لكا ادع فدعي فدع
 | يلا ًَناَدْع انقذ ان + رينك نع ًالضف ًاليِلق تقذاحأ|

 وعملا ربة اه] يملا ناد مشل سارع
 أ

 نم ةعطنلا فدعلاو . 8 يا اَفَدَع انقذ امو لكلا

 امو. اذفلا فدل .رّكذبسو فودعلا عج فذدعلإو

 | نيب امو سانلا نم ةءاملا ةمدعلا + اًنيش يا اقَدَع انقذ

 ءيثلا, نما ةعظنلاو لاجرلا نمت نّيسمخما ىلا ةرشعلا
 تهاذلا ريغ "ل طإو تنؤعلا نقاتغضل اكو رتل

 ع يمت ايلا ةفدعلا هذه ام لاخي يجلد نضرالا ف

 .فْدَع ج قّيّذلاو فعلا فودَعلا فدع ج ضرالا
 ىل مافط نوم اًديش يا ةفودعوا اَقْوُدَع انقذ امو
 ءىثلا نم ةعطقلا فديعلا * بارش

 اون يف الخدا هّدبو .ةعج اًَقْدَع ةنوعب ةفدع

 أ ىلا ةيار اهجوم 4 حر هنظو .ءيث بل اطك ضو

 اكبدتلا ف عيلخ لدع لاقي .كاج دح كفاظنا مرتكب |

 دفاشك لودع ج لعاف مما لرداغلا * ماقتسافا

 .ابقدع نعم اَقَدَع اهقدعي هدب قّدعو . ةنقينسي ال أن
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 ت2 جوع - كه

 دانا ادع لوو طع هاب قولا فا ةلاريصي نووص هلاؤتلا يالوأ

 لدع

 يقو ةك دملاب ةبرض ان دع ةكدعي فوصا كدع

 ةقرظأ

 .لام قيرطلاو .ةماقا ًالَدَع ةلدعي ٌةريغو ممسلا ل دع
 تتارملا قط دا للا ل امنجإو تارضلا كرتلمنل]و

 ىرغو ؛ اهنبي ىّوَس نالفب انالفو :كرشا هبرب ٌنالفو
 أ ةالفو . عجر لو دع دلاو . داح الودع الْدَع قيرطلا

 || يلاولاو يضاقلا لّدَو .ةعم بكر لدحملا يفو ٠ ةنزإو
 تدوس ا و زر - و

 ةادعمو لادلا حا ةلدغمو ةلو دعو ةلادعو الل دع

 .لدعو لداغوهف لدعبو قحاب يفي وه لافيو

 (ةل ادع لدعي لدعو . ملظو راج الَّدَع لد لدعو
 | باب نم لدع سوداقلا يفو . يرهوج .راج د
 3 اتالفو .ةءافا كحإو ّينلا عادم ف ودسلك بوَض

 ىتح برشو. هاَوي- نازيملاو . لدع هنا لاق دهاشلاو
 ال اًرعو ةلداعم ةلداعو . لّذعل اك ةنطإ راص يا. لّدع

 نيبو .جوعا ةثلإو . ةعم بكر لححملا يفو.ةنزإو
 ا ردك الط لداغن نالف: افيو . ىوس' كريقعلا

 عاقرلا نبا كلاقو : ضي ملو هيف كبترا
 تاجر ابمسانم يف كي ناف

 ال ادعلا اههسانم تقل دقف

 رخآلا لوغبو ةّئقب اهيف دحإو لوفي ناوف لادعلاو
 اذاآل اَدِع نيرها تيب َلَدأَع لاقيو .ةيقب اهيف سيل

 يف ىّورتي وهف ريصب اهمال يردي ال نارما ضرع
 || يزوج ل دشنإو..'ءاوَسو ةلاقا.ةيثلا  لدعإو... كنذ
 يف نلاح نيب طّسوت ثلا َّلدئعإو ٠ داح قبرطلا

 || ةِطوَم طبعا ل دكعاف .ةلَدعَوا ٠ بسابنو تبغا وا 0 ا اب 2 . 5 - » .٠

 لداع طءافل كنا. جال ءًارملا كلت لوقو. دوو
 || هل انتل *مّدقن دقو لداعر دصم ل اًدولا +كرشم يا

 ١
 وا قرط ىلع ةماقنسالا نع ةرايع اًعرشو زددم

 ْ ماق امو رولا دض لدعلا * روظح وه 2 باننجالاب

 كرو ل



 ددع

 طأ ل ثلاو | | ةاضافنلا دادعالا يف ةيكطلا دانعالاو ٠ دحاو دحاوب

 نسادع

 كئافيرعلا بف ل اف اكوا منال ١١ ضعب عافترإو

 .لعنلا ىلا ةديعلا وا ةبيرنلا و 15 ميش 01010 دديلاو .اهوغو ةثثو نينثإو كح لضانتب |

 | حارصلا ييثو 5 دادعل كهل لعل غيدللا عجو جابت ْ

 دقو دادعلا نم يا ) ةنم رودقم ( ددعلا يا) وهو |

 ٌنادعلاو ْناَدَعلا * ىهتنا .رهشلا ةرورض يف كلذ ءاجأ

 ىف كلذ ناكل اني .لضنالا وا لوالا اذبعلاو نانرلا |
 هنامز يف يا هكلم ناَدَع ىلعو نالف بابش ٍنادَع ظ ظ

 ىلع ىردكك قدزرفلا لوق:ةنمو + هلضفإو قلو |

 نائعلا ىلطأ اهئرو .ارصيقكو نان

 0 عما ةدودعملا ةءامجلا تايعتسا مثردصم لصالا يف ىو |

 تلحتراف | يدي اغيب عل ءم ريغ قانا ٠ اهددع ناك هو

 ا ةءابجلا ةدعلا نإ نيدادع جرطملا وا يتسلا نم ةئيعم |

 زكذلا ةد راكذ اك نما ىعي ردصم دانعتلاو

 ملا عاذبا وه عيدبلا لدا دنعو.دّدعردصم ديدعتلاو

 ةرتكإو اضبا ذادعالا ةتايس يسوادَحِإَو قابس لع ةدَرفَم أ
 كلما وه الا هلاال يذلا تاوه وغ تانصلا يف نوكي |

 ةددم< ه--

 لتؤلفلا العدم ةفد دعلا|و. ورخأ ىلا اللا سود |

 58 ناندع نع كس جردلا يتذد عيطوم ن اعالي

 يق مم يي ست يا دعت لوفل ةياصا ميملا وا بر ءلا

 3 هذ مبجلا ا وأ ملابيرا مشن

 ةيرضبلا هتساقم ن 2 ريحا ٌلوَق ِِ دبل

 مايالاو ٠ ةّدعلا 7 35 يا . علا ةلحز
 2 ه1 را يي اد . قيرش غلا مايا تادودعملا ةّدعو لاجر ةّدع تبا و .بكتلايأ ادن ْ ١

 ديدهتلل ال اةثتسا لادلا كوخ انو 26 ايل بوسنم ,اهدانحا ماياو انكار معارقا م اياد ارا ةّدعو٠ .مم ةءاج يأ هكسن ْ

 نام ءربخ يديعملاب مي لل هوا 5ع هع عع لايت ءضاناب الالح جورتلا ريصي ملا اعرشو. جوزلا ىلع !

 3 فو ةافو ةددوراهطا ثلثوا | ض١ّ

 | لاقي .حالسلاو كاناعم ثداوحل ةنددعا امو 1 :
 ا

 57 اذاف سانلا يف ٌركؤو تيص ل لجرال بّرضب ه ةهأرتا دحأمملا حاكدلا لااثذ دنع ةأرملا ماب و 0

 ىديعلااب عمم تيك 1 نبا لاقو ةتالرم تيردزا لضخ علا فو قالط ةَّدِع ناتنثا ةّدعلاو. .ةتيبش وأ

 عمسا لاق ةناكر البى اعشليو ,أت ناكو لاق .* هلا ىلدالا .ددع جرش ءور+ 6

 0 :رتالو ب | . دادعتسا يا ةذع ىلع اونوك لاني . دادعتسالا ةّدعلإو
 «ةوهلء

 الدني حراك ووعد ٠ورت هينا دعا الكر ندع

 ناكملا اردنعأ +ريك د يدش رطم يا ِرَدَع اذ ناك ارَدَع اًضيا ةدعلإو؛ 0 04 م ةدائعو تدع رمالل تل

 دورا :اهجزرس وفرق :ةيلعوا انل روكذملا رغبل دعا[

 | هي نيداؤللا مالك نم اهو ٠ مالا | اهريغو راغ و انقل ا

 | [ينبم ىفلاب ةئلباقم نوكياانو ددقلا ىلإ ةكل عدلا |

 لوبا دبا اند ريا 0 .”مساديد علا «كانعلا لك

 ةديدعلا * +« ىميف دعب ن. مونلا نمو سونلا نينرو ةصح او

 .ةصخ يا ةديادغ,ةنم هل لاني .ةصخإو ع دتلا نقول

 دبل لوقو“ دئادع ج ةدودعم يا ةديدع ماو

 8 كازشآلا دئادع ربطت

 نم وه لافيو٠ هدهاني يا .ثاريملا يف داع نم ينعي

 ممالعلا ةقاتزلاو ارو

 حاللطصا فو ةمتتسمأ ردصم دانعتسالا + 3ك ىلا ةّذ ةْدَع 1

 ةباشألا ضعل قفخ ََث دعب ءيشلل لصح يذلا وف 5 !

 لعاف مسا د داعلا #2” لسا ن* 00 ٍرْدَع اذ ناك | ةّذ

 اهتنطنو نملاب سانلا مك :ةباوارانملا + باّدكلإلا

 دديطع ودقلا هَ رادع نم لا لكلا يل هكر

 | * حالملارادعلا * ”مهل اي ركل ىريثكلا ديدشلا رطاإو

 نانبل لدا ضع مالك ن م ىعهو . لوعملا نرد

 رجْرَدَع نمراذلاب امو. فيذخلا عيرسلا جّردعلا
 رددأ يا

 ّيثلاو . هاعر لاملاو . ٌةددخ اًسادَع ةسِدعي ةسدع
 :قفافط ورع دح هل هلزقب ةرجنو كحيل ايو ماظل ة كا ةقاعو

 نأ دعو اَسَدَح ضرالا قو . سدحو حدك ٌنالف
 » - مر م

 نهد عَو :ةقلأ هب تسدعل اقي .بهذ اسودعواسادعو



 ددع

 7 طير
 يتاتو .اهاد>إو اهبدح 5 امك مثاردلا ٍّط

 | لاعفا ن. نوكتف ناحرلا ىلع هل ادلا نظ ىنعب دع
 1 اني تددع و نيلوعذم بدنتف بولقلا 0

 ىنغلا يف ككبرش ىلوملا دعت الف
 مدحلا يف ككيرش ىلوللا امكلو

| 

 دذدع

 ار يدب لدول نع ا

 تقوو نونج نم سم أضيا دادعلاو.ءاطعلا موي. يا

 | جايتهاو رتولا توص وهو اهنننر سوقلا نمو ثوملا
 | ل اق رم اك ةعسالا ةتداع ل اقي . رقتس دعب غبدللا عجو

 | رعاشلا
 ده اخ © +4

 ىو لكركَشن نم يقالأ
 لا نفيا اك

 ياو دادع مودو٠ كبر 5 يا كدادع 0 2 أمي َ نرنلاو ا

 || يب رد دادع ع نالف لافيو ٠ ىت رض وارطف وا ةءاجا شنخالا لاق . رهدلل دع ةلدح اذيدعت لاملا 2

 «ناويدلا يف مخ 0 ؛ يا مي“ ةناويد ناكأذا ثالث اذ ةاعح لابو: ةلدعو ملام عج قلاعت 1 ةنمو

 | ةداككا قلل 1 داعو .ةبقانم د دع تيما دْدَعو ِردَدَع

 0 50 از امي دا ةنفوأ ردادعل ةنلا اًدانِع 5

 هدعإو هدهان انالق َداَعَو . يرهب ١ تعلق ناوا انهخينذاعن
 0 .دذط ةاعع اويل 4ع كاكا انكر 5

 .فلاىلع 0 اعتبو نو دّدعتي ملا. .ددعلايفداز اذا

 ان اًداذْنعا دعو ةدذعلا غي كلذ لع نوديزي يل
 تدنعإو .ادو دعم راضيا . ٌدئءاف هَّدع لاقي .ادودعم
 العب ةاقو دعب اءّدع تضقإو اهتّدع يف تاخد ةآرملا

 6 را دنعا اذا ضرع 2 8-2 0_0
 ع 2

 هدحاو لاق .دعلا ىنععوهاغإو دادعالا ىنعب دادنعالا
 هه - 4 3

 دعاك دودعملا لعج هنا ةليوأنو هلاب يا ةراجت ريبكموقأ|
 ريغ ةليج نم ريت دَد اذا <ثلا نال ببرقتلا ةهج ىلع ْ

 ننال لو هر هو فيصكوسلا
 يف ًاطشإو صنقإو نم عنا لاقي ٠ ناكرتشي دق اهنا امل
 او اا ا ايل كادر سمار وفلل
 .لعاف مسا داعلا *« هل ايت اذادعتسارماللذعتسإو وبلا |
 هينفي يأ رخآ ادع دم فدع كو اا دتعو ||

 عم ةعبراك ةسفل |ب |

 *ةينامشلاو ةعبرالا عم نينثال اككرتشملا اهداعال لاقيأ

 رعاشلا لوق ةنمو.. ةأطغلاو داع ردصم داكنلا
 اهلعبل دانسلا موي ةلئاقو

3 

 ددع نءرثكا دد.هلا دع اذاف ةينامغا

 1؟44

 ًالاق يطعي نا برضي . دع | نمد الف دعب نمو ةيواسلا ةتماقم نمي .ةرحلا لوقو

 | تياوغلا يف ركذب ل ناو

 نا كلل ذولا ف ةّرم ياابن دادع انالف تيفا لوا

 هآصحالا ةخل علا * ريشلا يف الا لزتيرونلا

 ْ دنعو «ليدذتلا ل ع ءيش ةاصخاوف وا ةكفالاو |

 رثكالا ددعلا نم لالا ددعلا طاقسا بالا لها

 ا زاطأ ايزو. اضأ ريدا ابو رثدكالا ىقيبال تح

 ْ . لزانملا ةس امدارقو ةيدطا ماقرالا ةباتك ىلعدعلا | ر

 | نيعلا هامك عطقنت ال ةّدام هل يذلا يراحلا هاا ٌدعلاو

 رب اذه للا هلو .طيتلا يفةراكلاو غبخلات
 ضيا دعو روك نم

 كنق يا كد وه.لاقي نّرَتلاَ انك نم ميدنلا

 ١ وعم لعق دودعملاو ءافالاو ءاصحالا ىع؟ 1 نم

 || بوس ىنعب بسحو ضوبتم ىنعب ضيفك لوعفم
 ' لاننا ة سو اهدا يللا 0 ناطنالا موني جعل

 ج هدلَج بهذ هددَع قزو هل دأو راكو ه 1 لاط ند

 كلا 4 ”1- دباس ةاحغلا دنع دج دادعا

 كوسا سن عضولا بمدحي هب كلا ىلع ةلادلا ظافلاالاو

 قدكلا مو 059 اق 6 اهيلع هل لان تامالعلاو. ددعلا

 ْ 1 اوخو تدل هرم تيكا لوصا نم ملء وه

 | ةسيف ]و ةقلثل اك ك”دحاؤلا د ريغ كس اليا لوألا تكفلت

 ةعبرال 5 دداولا ريغ د ناف اكن ىف 1 ةعبسلاو

 | ةلضافملا دادءالا يف ةيلإونملا دانعالاو .بكرللاوهف



 | + حاقللا عني د مروا يح يف يف ةننلا ةق او .ةد>اوأ

 نلاجرلا قع وواحر الما مرعلاو 1 ا

 لبق هاملاب ىبقدلا ١ نم نيا أضيا نييك و .ءاسنإ
 ٠ ةعطقلا ةنيجملا » لوعنم ىنغك

 « ةخراأ ة ةنيغ 3 0 ةرثخلا وأ ةعاجإو قمحالاوأ

 هكا سلا رعت .ىبف نيجي ام ةنجتمل| اوني | |
 نسا أب ,منملا ةقانلا أو ةعامملإو نكتملا تت م ةيعما|و

 1 قيم ١ نم رع ةبفطالا وف يَموربَع تايم

 نك ىلع ل افي ةابطالا فرغ يفوا لوعفم مسا نوُهعلإوأ

 ةءوفم بوبر وأ لدع ابهج ةقوقدم 7 رثيودا

 | حورلا ةفيذخلا ةلكملا رجلا

 | ديدغلا بلصلا زعغلا ليجلا ست

 | ثدخنإو م

 سلاحي |
 اق هيلع 7 رنناهقل او .ساجع جأ

 هيعل + املي قّرفف اههناع اًبيعت امهنيب هه هج

 اد يسار
 قلما ظاغو هليجلا ةَروحملا -رهت
 أملا ريظ نم رئاط موهيجقلا - مهم

 | ىبب ىتح سورعلا مزل لجرلا َنوجن - نو
 ا يذلإو ذنمفلا نييابعلا # اهيلع

 لوسرلاو َنِماَجع الف لخداذ ةسرعملالجرلا تو

 ارعإلا يف لاو سورعلا نيب
 تيبكْلا لاق. هِهاَجح 00

 انيئرأا ةنهاجتل ١ نعزاني تارمثم رو دفلا ٌنيصنيو

 دطمالا جرد س

 9 4 اطلاو موانحاو س

 ةطشاملاو نوال | ثم ةابشلا د هكر عن ديرب

 ترخا ( ورإو ) اً هوت ذلولا بالا تت
 .نبلا ةتقسو هتيقاوم نع ةءاضر

 دالف ينو هل امإو هاّوز ةهجوو .ةحتف هاف نالفو .ةناغ

 يا كاظم انو دام ام هللا هر ب ةنخ يا هاشم
 الف جاغو.ةل اءإو ُهاكز بعت ةيجبو يع + ثالسام
 ءاًذغو نإللا ةعنم وا وما ريغ نبلب ةعضرا ةاجا هم بصلا
 .ماعطلاب

.2 . 5 
 سشسرشو اِغَو ريعبلاو

 ا ّئى ٠ دولا دقناو
3 7 

 ا منع نم َفَرَعلا كم اذأ

 لبالا ن 4.1 دفاف يمل او. هلا هنع يذلا يملا يلا

 مدا فلا ْ

 رعاشلا لاق“ 5غ ةدحاولا ْ

 قا ةبادلا غسر دع نوكي مئاخحلا صوصدخك ماظع نم |

 ىلاروعيلا ةيكر نءرذدمتت ةبصعب ةلوصوم نوكت رمل نا

 ربو دال 5 عروجاعي ىئاتي

 . ةنيدملاب رو كئاعو يف ْيثحْلا رمل ا زاحتاب ةّواجتلا

 + ملا يىبدلا هب اب نبل ةّراحملو ضيا ةرتلاو

 رمللل ةراجتل ]و٠ داولا ا معاد وم ةريعلا

 ةنيدملاب رملا 237 نم راو تضخ .روكذملا

 + روكذملا هنا قاف تقلب . ةنيأ ىبسن (هتلفتو |

 5 ياو سبع نيلب 7 سالو

 0 ةدبايلا يا لاب ) ا

 «زرسلا خطت ويهصتت# و

 مآ لكأ
 قضووس و هيك 8 قرارك ملل ج اعل | اهلا

 راكشالا ميو

 تياولا نطاب ْق ةيضغوأ ٍلجر وأدب يف ب 215 17

 حاصل ا يف لاقو .اياحو نعو ىع جروثلاو سرفلا نم

 امهم لفسإو سرفلا يد نطاب يف ناةيدع ناغباجتلاو
 تيفع لكل ايو تانام.لا ىكتأ رانظالا اهناك تاذه

 رجارلا لاق . ةياح وهف رهاحلاب لصد

 خاف دن شل اللص ٍرفاحو
 رفع قلو

 ٍةغضم ردق اهو ناتغل ةراجتلاو ةياحتلا دمصالا لاقو

 قرم اهننا

 ندسرفلا

 5 عوبجاو د>اولا ضرالا نم ددجلا يلو قري يذلا

 قالخالا ميركلا رتفف ضب هيدا * بكرلإو حرا ةبادعلا
 يكرم ليلا كر علا ايت ال نماوأ

 رم قلما

 اذ و

 ىّتوملا ديدشلا قسبدملا - كرير
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 ها

 . القوت هّتامأ اهم ةم دثم نم ب لو ةنموأ

 ءامجتلا لاو تاداحإو ثاوا اممعل | نء تاعوضوللا|

 ذن .نرع جصنتال اهمال هانفمبإو ماهبالا يثو ةيججملا
 هولخ كي دما ىو ا ركل هلكلا امنا هابجاإو

 رهظلا انالص رزاواهتل او .اهيف رييجيال هلال .هابع راهنلا |

 تبق ةلفللا]و ران" هيجتل ١ اغا امييف ةككرفلا رار مالر صل وأ

 رزصل |و ) كلير مك | ةيصلا يردوجلا فول لونلا نمأ ا

 لكرلا نكست اب ةيبعل او ةيجل |و .تاََمع جةيلصلا|

 يف حاصفالا مدعو دا ا ا ريل 0

 ةلكلا نوك ةبرعلا لها عرقا 3 |

 ةيركلا 0 ولو مهرباك ةرعلا | عاضو 00

 1 ولا ةيعو. عر ْ

 هام ا يملا لقاعلا ب ملا + ىجنلل رتل

 50 رمل ىلا بوسذللاو ا 5 او مجتل

 #رئسلا ىلع ةيوثلا ةقانلا ةم'دل | ا مج ع ج يم ا

 مصخيال نم محلا 3 ةبجاع ”هدرغم نانسالا مجاّوعلا |

 هناسل هل يذلاو 5-5 ص ناك نو 4 ةمالكن ويب الو |

 ةروس قو ٠ 57 ءاو نوجا ج ةيجل اب 5 ْ

 ارعشلا |

 او معا نوكي نا الا: ى-هث ىلا ةمتنتف ||

 ةدحاو ل

 | ةسح ا

 عالج لال نيا +
 لئم * قد“

 اماو ٠ هدر 0 اًدورو درو اذا الا يراؤدو رددأ ظ
 رغاملا لونأ

 أميةعبط روز ىدار 5 ناك

 رمعا تكن الؤملا نم نيب
 كلام وهو معا لجر باتكوب ل أ اناو معلا وب درب لإ

 هيف يوتخ-او ١ ل رعل نسل لَمَو توص هل مهسب الو 2

 ماوعانال نب يعآلاو .مجتلا ماغألاو امجع جامع

 ص لجر 17 سفنلا مجتلاو .ة.الذ 5 مهي الو رم

 . يا مجستا|

 انيك

 اهيلا ٍبيدفت 1 نيرحمن الا ضعب ب 00 داو

 1 رَّولجرلا نجما + ةنج تراط ع نتن ةفانلأ هلق ل

 000 ةقانو نجي رعي, لاغي امم زنعالللا | قئالاو ع مجتا لجر لاق عبو دحاولا |

 نبت 2 امو ةّرملا ها * حاقللا عنعمو اهتاحا قوق كسا ةىقم تاذ ةقاثو: سفنلا ززع

 فورد نمو وتم مسأ من و نينيلا لع ابو نكسو

 طقل اب اهرثكأ صنفت ينل ةعّطقملا فورحلا يو مج

 0 ور ”انععو مهالا رئاس فورح نيب ند

 ةعاسلا ةواص يأ عماجلا دوجمو ىلوالا ةولص لوقت امك

 رجلا لاجي نم 00 عماجما مويلا ديو والا
 نم 0 لاو لكدملا لثم ماجحإلا ىف ع ا

 دوي كئابو ,طقنت يا مج نرا فورحلا هذه ناشأ؛
 الصا مالكلا ىلع ردقيال نم لكرجتخسملاو .لفقم يا

 لفمر سلا ىلع ةيونلا ةديدغلا قودلا نم جسم ١
 ورع وبأ دهناو . ةينمعلا

 اطقل اك تاشرو يرابي تاب

 درزن مخ تجع
 راعَضْررمْلا نم تلا 2

 ا عج باع ديعا اع ةديعنو ةضبةريغو قيقدلا ن ع

 ةفانلاو .اكبا اصعلا لعو : ةناختب رض انالفو رقي دك

 اًدمتعم ضوه ٌنالفو . اهروس يف اهيدبب ضرالا ترض
 ٌيرهوجلا دشنإو ٠نجاع وهف ارك ضرالا ىلع هيد

 اًجاع تهصإو اًتك ت بصاف
 د اطر كالا قاس كو

 اني راص ةرثلا نرحتتو .ةنيمسلا ةفانلا بكرو اجي
 لَ ا نجاعلا *ةنجمق ب ٍٍةدلأو [ًيِعذَتا]جرلا نجتعإو

 أ ام ةنجاعلا * اهنطب يف داوا 1١ جني ال نحاع ا

 أ 1مل ناتعإ *«ةطسو نانملا ةنجاعو . نجاعلا

 را ب دخلا نم 301 ا ةلاوعنشو

 ايمن ا الاه خجلا + ةخل مل تل رع :الف سقنتيال جوملاو سرخالا اًضيا رخغالاو . مولا
 ريعبللا نقل او ا انك اهرب دو انت نب ةفانلا

 || ىدت يقلاو نمسا | 2 ةيبتنملاو تربللا لم افلا ةقالا |

 أ أما يلاعأ يف عفت يف اهو ابطا قى 2ك داعكضاأ
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 ضيبلا قورعل اب فرعي تابن ةليعتسملا وأ
 لجعل ١ م ع ردالا دامب - دلع

 | لاقبالو :ةديدغلا 2 راق
 هلع ةقانؤ راع : ليج«لاقب م رع ركّلا
 اضيازل ام ج ةيدابلاب ةلمر ةّزاو زااع ججق ةزلِعو

 كالا نم 2 سجل

 طل# َُخ ا ت ياطا او طا ن نيل - طلاع

 ديالو

 نارفلا يف ةروكذملا ةلمدلا م 9 فوُايَع فاي

 . داوسلااب ةظنن اع عب م باك

 محو“ :لمفا باب نم اجمع لإ كل اقبال لبقو

 كر وأ لكآلل كال وا ةضع ايو امنع يال

 اًنالف محو وزو يطالب هيلا كش اذوقلا ذات

 00 برعلاو 00 هزه فئسلاو

 اانالف تيارو. كنذذا ام يا اذكر دنس جاع كلداعاك

 اذا ةنرق معن روذلإو .ةفرعت اهناك ةيجعت ينبع تال
 ابها ةلل- ما نع ثيدحلا ينو .ةراي ةرجشلا وب برض
 اذأ يا .ىونلا مهن السلا يلع يا اناهن تلاق
 | ىونلا زيطل | غلب ال ثم. وذع قناع اع سيدلل ريدلايص

 جوتن الف نجإودلل توق نال وا والحلا مط دسنيف

 .٠ ةحمثأو © هزار

 ةرمأ تواب يا ٍنالف دوع تريو .ةيعط كتهاذب 5

 ١ ةبالص الا ٌموهعملا كدوع أ
 لأ أ نيح ًالئان الا كانكو

 رج 2 ةيجلاطاو ةبع ىنعو كاكا مح

 ْ رباج نب ةصيببق لوق
 ' ينتجاعو رومالا تججاعو

 ياذا مالا يف تنك يناك

 ةتمي لازا يا١بلسال ةزرطإو.ةطقن باتكلا عاو
 أ نا لبق ٌةنال بارعالاو ترحل إو ظفنلا عضو 1 ا

 رهظ طقن اذاف جصفيال ام ةلزنمب راصف نب رغ لكشن ||

 ةممو هب

15 

 .ةبرعا فالخو ةيجتلاهىلاوي بمذواكلاو أو نابو

 ؟ىلظي نم ا نر
 ةابديرو

 ياللا 242 نيش
 هيبصتف ةيرعإ

 يا) ) ةعفر ةاكنلا لاق هيف نك .حلث ينعي ايما هب يتاي يا

 ةيزعب (كلرإ ديرب نال :ةنلاخلا ملح"( ةيمجيق :ةلوق عفر
 حوف را عقوءهعوقول شنخالا لافو .ةمجل ن رآ كيازإ هلو

 يابو >2 نأ ديرب لوفي ن ١ دارا ةنال

 5 ةعفر عقيف هلوق عضوم مجعنف ف ةلوق عضوامف

 2 هلا

2 

 مم 1 ةرضرعم نم“

 ميجا ١ . ةد *عطتسي م اذ ىن> و مالكلا مجعنإو

 ع تكس لجرلا |

 يبصوا م 3 0-0 مالكلا 8-5 كسلا و كما

 ريع نركانتلال الجودي 3 ءارقلا بالقو
6 0-0 

 اذوخام باتكلا ماتا نوكي نا دعبب الو .ءيش لأ ىون

 نشافخملا ماعلا * ةاونلا همذت ةطقنلا نال ىنملا اذه نم

 لثم كيبل لما سرق طاوطولاو لا

 حج ا 0 ىلا 0 كداب و لبالا
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 رجخ يا مجتحاف ف لوقن ١.

 برعلاو برعلا فالخ مِجتل]و 6 م 0

 قالطاو . مخ لا ديقعتل كلذب 5 5 2 3 1|

 ىون اضيا مج و باقل بإن قم سرا لع

 بيرل اك لو كأم فوج يف ناكا 5 1 يي 0 |

 ةزانملا وهو اك غاتم فدي بوذوبا لات. ةمبشاللو

 هرهصت سوشلا ءاصح يف دقوتسا
 حوضر» ضب ةببا اي كرع ةناك

 لبالاو ٠ يجن نايل ذنب لدين ل ابر هع دحارلا
 ؤع كلذب رهف كوشلإو دام اد ءاشملا تلا متل
 6-5 ةيبلإَو مجالا تنم هاجت * ضيحلا

 اواهع جرد ةييببلا حرج يأ ٠ راب يع

 1|؟4



 |ةنمو٠ ءيث 1 م لجالا صيثو لعاف مسا لجاعلا

 لجاعلا ثوم ةلجاعلا * لجال اب لجاعلا عبتال 0

 | هلع |و اًضيا ةلاجتل او. تابن ذل اع ل | د# ةلجالا ضيفو

 لل اخرا ن1 هنو ذم كبل
 بيثلاو اهزبختو اهجمنو انت ربل اك ركبلا ريع لوق

 ةلاَجعل و.!ملياج ةزوعا اذا ةجاحاريسيب ىضرلا ىلع ثححا|/

 رقبلا نمعيطفلإو .ةغل ابملل ل اعفل اعل اةريسي نول نم
 ٍِ؟ ا

 الوداو لاجتلاو .ةدلوم“'دحإو هيعارو ةيآبرا تنلتخا |
 *.:و ةلكا لجعتسُي رلا وا 0 تا

 | لعب امو ماعطلا ثم رضح امو ءيث نم ةنلجتت انأأ

 هرما | يف برص : ل احنايف بكارلا ةلكي ام يا بكارلاةلاجعأ|

 | يرلا يف وريغل وا هسننل بل الإ ةلجعي عسذلا اًضياأ

 | ]يلا ىف ايلا «ممسلا ةعيرس يا 1 سوؤو .رئاط | 4

 || ثبرض اًضيا ةّلخيل او .لابع و لجع ج بالودلإو ةكقسلاو
 ا كاع لاك

 رجادرسلا نم اًحادرس كيلع

 .جاض يحن اذو لع اذ
 ٌلئخا لاقي . ةعرسلاو ةقفخما تل او . هل اعلا ةكيعلاو

 يتلا ةلالا ضيا ةلجتل إو .ةعرسلا يا ةاَمْلا ن
 .لاجتو لاجتاو لع جلااقثالا اهيلءالوب >0 .
 لاقثالااهيلعلم فلو بمحو ةلاحملا وا تالودلاو
 007 لل وتلا ربا مافن ل 'ةضرتعم هيف 2,

 + ريفدلا خخ لفل رم ةجردلاو ةايحإو نيطلاو

 ءاسنلا نم ةلإولاو ىلكتلاو ةلجع اريثكلإو عرسملا لوجتلا

 أ

 ,جقرخبلا دلو اّضيا لوتتلاو .ةلكأ لف ىبوسب نيج
 الع طقال 1 اًضيا ليجاجتل او. د

 | ةعبجب يارلعو لاعب اناثإو .تفنكلا ظاغب ال اوطأأ
 عجار ) ةنس لاوا ةرقبلا دلو لعل رتل نمأ

 رعاشلا 0 ,ق لو . لوم جا غيل سف

 لِ زا وخان

 لجرلاب ًالاقنعاو 0

 لل او . ةلاَجقلا لوقلاو . ةرورض اميبف م ىلا كّوح انا

 كو واكل لكلا ل لاقي. ةةرملا|

 يراضيبلا لاق. لع نم ناسنالا ٍةاَخ َء 2

 َقلُخ كلوفك.هنابث 00
 ادلب العر لان ردم كا

 بانلا لع ةنا ليق كلذاو لورا ةيس لام أ

 | ةتردابم ةتاغ نمو ( ن ناطلالا ل ل 0 ا (

 رضنلا يف تازن ازن اهغأ يور. ديعولا ل اعتسإو رفكلا ىلا

 | ةغلب نرط نم يا ليقو. 0 ماع ثراتحلا نب|

 لا .فعض نهوأ ناسا ره ل: نموا راج
 | «لجاعلا 0 ءرصتقلاو عرسملا ضف نب لولا اىرسكف نأ
 ىكاغو ىلاعو لاي ج لع ىننالاو م نكلجتلا|
 .ةرصتحلاو أ ارثلا فعهقيرطلا تالوعتسم هذهو قيرطلا َنآلجع ماويت هدافنو 4 هيض٠» ع نابعش ريش نآلعو|

 || اهاباير ةأرما تلاق .اًعَرَج اهتاكرح يف اهتلجتل لبالاو

 يثدجو الع يف عادلا اعد ام اذا

 بمدن ٠. لوختلا حار اك نعارأ

 لوو ( لجاعمو باوصلاو لق ) لئاجعو لع جا غلا
 ةتمرص لاقي. ةينأو .لوجتل اب انعطا لاقي ةيالا اضبا

 | ويصر ياوعشك ةينلا مثالي“ ةينملا يا لوجتلا

 عرسال ا« ةفصلأ 30 ةيلخد اماو فردنه ريغ أ

 لب مق ىلا بري ماع را .لاَع ج

 لافي“ عيرس رايس ةليجملاو ل يعل * ملل بأ ةكلارب

 نبلل لامعا هل اغلا *اعيرس يا ةليعلاو 0 كال

 ل تلال نم لاو لوا اتا كلا
 ظ يلاو. 0 دلولاو .اه دلو شيعبف لوحلا لمكتست نا

 [رذلا د ةكرذلاو تبت اهزرغ يف لجرلا تعضو ١ ذا

 تاردنخم ليجاعملاو . لّيخاعم ج نليحتا لوا يف

 يف فو ةبلح لبالا باحي' عارلا ضيا لّوملاو .قرطلا |

 .لْ تاذ لج ةرقيو» ةلاجلاب ةلها يتآلاو يرلا

 .تبثو اهزرغ يف لجرأ ١, تعضو اذا يتلا ةقانلا ةلجعلاو

 0 ا ملال لج 31 ضيقت لقد

 " تذخإو ٠ ةل ايعل اب ةلها يتلا لئعتمإو | ٠

 ا

 نم يعم



 فا رفانملا وكشي .ةييصوبا | سونلا ضبقم سجل سجل او اضبا سدتل إو: طسسوأ]و
 ةالععفو ىلفا نال . داش فاخع ج ٌرضلا ند ليزه . يل | مضف أ ودلال ليلا طسو نم ةنئالظو

 نونيي دق مهنال نامس ىلع ٌةونب ميكل لاعف ىلع عيجال لاقي. ليللا نم ةعاسلا ةسبقل | + سابعا جرتتلا !

 لوقو ةفيدص ناكم.هالاب ةددع مونكوذض ىلع هىثلا | .ةرعحل ا اضيا ةسجتلإ او .ةعا يا وللا نم سيخ ضم

 قمري . سو ةيوحرف لظ٠ ا لخدتال لعافرنعب اهيا ةرخحلا هيسا ليللا نم ةسمعب جرخ لاقيأ
 5 نراكاي نادم تارقب عبس هس ابتفأ و جيدصلا اهيا "اساجعل ا يشم سوججتلاو .روبنملارطابإو ليفنلا بامحلا|

 ذي لا .سيع سو كيداالو زيتا نيم ل
 | نود لكآلا فينا إو. ناعفيطل يا ن وانت نانفشو | نيملا باب يف كلذ عجار .ادبا يا سيح َنسيحوأ
 زجارلا لوق ةنمو.. عيشلا | ضيقم, سجتملاو. طسولا يا سْجتلا ديدغلا سمتألا|
 ا الو ثاريغالو ُفيصن الوم اذه م راكمملا يارزهشتلا سجل . سوقلا|

 اهو فوجمم ريع: لقصي مل رناد فوجمم فيسو | ريركدلا ىلع ليد جاكم ىنعي لجراا عت
 بنما يأ اديعبلا و جاع جامي اه هرجز ةقانلاب 2 هيف

 .عرسا ياو 1 ع :و الع لج لجرلا لع حايصلا جالا «ليقث : لمح هيلع لح وا اَعَرَق رف برض

 مكبر َرما مجيأ فارعالا ةروس فو: هيلا هب لع لافي يعج | ليخحلا نم يملا دع لإ اوسخ كل ١

 يذق قبس ىنعم لِ نمخةناك مات ريغ هوبتكرت كرتا: يأ ةءاضق يف يعل او 8 عا ج حاوصلا ىنعب مسإو ردصم ْ

 ْ .ةئوخس او ةقبس انالفو .لجت ىنعب لجرلا لع * ةنيدعن | مم جرخ عار نولوتب نيعلا عم اميج ليلا نولّوحي ْ

 . مّدق اذكنملا نم نالفلو . ليجاجت ةلعج طقالإو يعم جرخ عار يل
 اك. لالا مل لج ىلا لو رتل ىلع ةخيلط ملل او فمتو . ماعطلا كرت امر بحت تالا

 ةلجافم هينذب 0 ةنيللا مل لعج يأ ا ةنع اهسيح 0 مَع اهني ماعطلا ن؟ رع ةسفن نالفأ|

 ةنيس هللا اي ةقبس ةبرضب اتالم لع امد ىلع ةسفنو . كيم عبي رايات
 ربغل اهدلو تنثلا ةقانلإو . ةاعىلد ةلكا ءشلإو .ةنحتسإو | اىلع 4 فن هيماشلاب ضيرمتلا ىلع اهرّيص ضيرملا|

 طقالاو . لع ىنعب هرما ةيسلكتتو لوم يهف ماتا .اهنتنو هيت بالا فيعو هذخاّوي لو ةنع لقحا نالف
 ةكعلب لوق ةنمو . لع ىلع ةقلكت يثلإو .لبجاجع ةلعج | :انلا تنجتو. الح ةيسفنو لقا ٍنالف نعو .اط هر

 ناكلا سيق نب | فع# تفعضو اهتعن بهذ اَنج فيجن تفعو فجنأ|
 ةسل أخم ينم نكت مل ,ةبرضب |. اهنجع ىنعب ماعطلا نع ةسفنو. عينا نود لك ال

 اقَرْف الو اًنيِح اهتليعتالو | .اطزه ةنّياد نالفو . مهشاوم تفجع موقلا فجتاوأ
 ةتح ةاوعتسإو .ًالجاع هذخا يسا اذكى ركلا نع لتنوا لظنحلا فاعلا * اهنع.ىنعي ضيرملا ىلع هسفنبو |

 ةنمو . هتقو ىلاربصي لو ةتلع بلطو لجمب 2 ةرمإو | ردصم فجتلا * رقلا نم عون فآجتل إو .رهدلإو
 .اهايا اَفلكَمم ىةن نم ةلجتل ا ابل اط يا لجتسي رالف كم | ريخال ضرالاو فعالا ثنوم هاَنْجتلا * لازملاو
 ثياطقلا لاق .ةمدقتو ةقبس اًنالفو | نب ةورع لاق . كْنَع ىتنالاو لوزملا فلا * اهيف 1
 انتباحص نم اوناكو انولجستسإو يسبعلا درولا| |

 دارؤلا "طارق ة لأ 53 |

 لكي



 ف3 عاجلا نع رجل كسلا ينابال يذلا زيقلا ةآوقب
 ًرّيعلا اهب ةصاخ ةارما كة هزيل + ال يل زيمع | زهشلا نم انناهَش مايا. رْبَغ ةعبس ةلكشلا حسك |

 يا رجا س يو .رجتل | ميظعلا َربعألا * زوجت ارغصم | ربولا عم بتصو نم تضموا مايا تضننا اذاف
 يس رجالا عجار . ةنيمصت وا هارااب رجالا لدمج | ريجلا ءىنطميو لاعمو ريتؤم هبخإو ريب

 || ترا وه مالكلا ٍفَو .زعاردض. زاجعإلاو: رجب رحلا نم ةدفإو كتناو الم اًيلو. ةاتغلا بهذ

 نءهادع ا عيمج نم علبأ ود قيرطب ىعملا ىداوي | اعمزوجتلاو. ريهشلا لوارخأ دورا ةلهشل اب دارا

 جرخ نا يلا ةغالبلا يف * خافترا نارفلا زاجغإ و.قرطلا | .(1) معلا فورح يرن عع هال قو ناتك

 زاجل | ةزاغإلاو . ينضراعم نع ممزجتبو رشبلا قوط نع | .ءيش لك نم فل الو دسالاو بنرالاو ضرالاو ةر.إلا

 أ[ لاق ركل غادلاو قبرطلازاَجملإو .ةزيجتلا هب ٌظعب املا رجانلاو ( ت ٠) ةرقبلاو لّطبلإو ريلاو رثبلاو ( ب )
 | ةيعجلإ او جئاجإو ( ج ) .روثلاو ديل ةبونلاو 0 |

 : كلو ةبرن كاو برحلاو ( ح١ م وجو ةنذجنإو

3 

 ((ر) . ةئذلاو بئذل ا(ذ ). ايندلاو ةارأل عردلاو

 غامسلاو ةنيفسلاو (س): كك :رااو ةشعرلاو 0

 |[رخ كو رياع ج ةكيدر بَل هوا ةزوجع لفن الو .ةزهشل او

 ( ض) .ةعموصلإو ةفَصل إو ةنيعع او ( ص) .ٌرماك

 ”ماعطو قيرطلإو ( ط ) . عبضلاو بييطلا نم ُببرضوأ
 ةن 2 ةيفاعلاو زجاعلاو ( ع) 31 ير تابن نم ند ا

 ازوع وا تناك اهواز( رة ككل يكلف

 كلو: تقينملااةضيق .ةيعاراجسمو كال اواو انكلَو

 لوفوىببلا ديلاو ( ي).ةيالولاو (و ) .فيسأ

 زوجت ا لبق نم ثمذلا عنب ةيبركلا ةثدأتم نه ّيريرح ا

 رطاعلا لوقو ريخلا تم عا
 ةهافس زوجملاب يزوجح تنهر 1

 زوجت زوجا لثم,لبش ىدل ظ
 ةردلللا هيفتاةنسم ةاك ها دنع ريخلاب ينيس تنهر دارا|

 ضعب دع زوجت | بيلحو. ةرقبلا نبل زووعل الو امره ا

 17 ءانكر زوجتلا زوجا * تابورشملا نعي ةلولا

 اذكر

 | ةيهادلاو سمشل ١ ةرادو ) د).ة ةيخح

 مدع عف 7 تورك لعق وال نم ا

 م تيكا ةغلابمل إو ٠ ةضرا.ملا يش او سثل إو ربو ( ش )3 سلا مومسلاو نوسلاو

 ةلكسملا يف هيلع ميأ يذلا |( ق) 2ةفئااو ىترتلاو (ت).."برتملاو تكول |

 | ةبيتكلإو ملل هءادلإو نقوتلاو و لاو رذنلإو ليفلاو

 تكْشم نوع | لصنو ةلختلاو ةقانلاو رانلإو (ن) . رذنلا بضانَمَو

 دشا يب ضع |

 6 حت دركاجاب أ ف بّراحو

 كا 2_2 ١ زاحم ٠ مونلا نم

 قراخ رم عرشلا يف ثو زاعإلا ن . لعاف مسا ريما

 ردم نال ةرعم

 : اكس ا اهلغب نابتالا نع نوزع

 ىلا ةيعاد ةداعلل قراخرما ةزجملا تافيرعنلا يف لاقو
 راهظا اهب دصن وا تر ةنورا» ةداعسأ |و ريخت

 اروجلاو :تازيق ع جس هللا نم ٠ لوسر هنا ىف ذأ نم قدح

 سيو اهنع ةسح اع ةسجي هنجاح نع سي
 | نالفب ةقانلاو ٠ ديلع ضبقلا دش وا ةضبق هيثلا ىلع

 را اهطاشن نم قيرطلا ن نع هب تيك
 أت لجرا ١ سّين+

 جرخ ٌنالفو .ثميغ دعب ثيغ اهباضا ْثوُيْغ ضرالاو

 !ةيقمتوذ هع هرم وزن

 ريع اًنالفو . مهًاطبإو مسبح موقل ارو. ليللا نم سعب
 ظ ىساجكل ا*مراكلا نع وب رصق هوس قرع ةسيعلو.رما ىلع

 أأةعطقلا ضيا دكساجعلاو ٠ لبالا نم ةييظعلا ةَساَجتل و
 | كهيالك نباعو هاَساجع ج ةبلظاإو لدللا نم ةمظعلا|
 2 لحعلاو 0 نم مناوملا ضبا 2 باح إو

 وي اكسؤجلا اب "تامل ديور



 تاسع سس

 نع

 ثادابلا رمحا نب وروع لاق.فورحت وا ةفرجم عجأ

 مزهتم اا ثيغ فرات أ

 فرعا #* 3 2ر6 ع همام ا دارا

 5 ةعرشللا 0 د 0 يملا هك ”ةفرغ ليما فر فو

 *| * هعرسل ةالابللا ليلقلا يملا ف لامحلا 252 نوعا |

 *ونعر اوال ابمةلقو قرح يا يملا يف ةّيفَرع ويف لح
 أ لاوظ مئاوق تاذ ةيبودو قونلا نم ةقيلقلا اير علا ا

 هءاوق ضرالا نع ةتعفر يذلا لجرالا ليوطلا و وا

 و 0 يوزع دف لالالا هاوس

 هيسفنب [

 | وغلا ربألا مراتلا * عرسا ةمرع لهل 2

 ةباذلا يد نإب رقع عيل مراجتل و. لي دشلا لجرلاو

 ديدشلاريصنلاو ديدغلا لجرلا مرجعا ا#ناهركذ لصاو

 ديدشلا للا مروع او. نيمسلا ظيلغلا ديدشلا ريصقلاو
 قا لالا نم ةئامو زر دضم ةموشلا # دال لكلا

 ةمرجتل او ةمربعل إو .ةئاملا ىلا نيسوفحلا نوب اموا ناتئام
 فت ةناعلإو ٠ رع دو مرج ج دقعلا ريغك كلاش رش

 مرا #« ةذي دشلا ةقانلا ضيا ةيرشلاو 2 راو 9

 58 رق ترافل ا 3

 عم 2 ها عمو ازجتمو اًرْعَر 7 رجعو ري

 ىهن ٌرَرتح ضو اعردتأي م يافعضا روحو انا و

 رضانلا يدلل رضومةدالللا هذه لقا .زجاوع جرجاع

07 ةنم ةيعشتم يناعملا قابو
 رع رع انالف 

 تاع اري اريج رمل ترجو هع هبال ١

 رج
7 0 22-2 

 تءظع لوهجلا ىلع تزجكو .از و ثراص ةارملا تزعوأ

 هيلا لتغو ملف 0 حا ةرالف رجاعو .امزيغ |

 ةدا هب نا تار 8 ١ ةروس فو. هيلا لام ةفث ىلإو

 مهةايلوإو 1 الإ يع يا٠ ١ نازا رجاعم انتا

 ىأ ىلاعت كللارما وع زج عل | ىلا مثوربصيأ مهولناقي

 انالذَرِجاعو . اننوزجي مهنا نيئاظوا نيتباسم نإ ؛دناعما
 ةزعاو: ةبلاغلل ل اعفا:ى

 ٠ اًرجاع# ةهلجوو اًرجاع 15 اًنالف ”نالفو .٠ ةئاذ ئنلا

 وو .ةقيسف هب 5 يا“ هز

 زجاعلا * هزجع بكر ريعبلاو .زجملا عدا ٌنالفزجتنو

 2 زاجتلا 7 زكاوملا ندهوهو زجاوع 3 لعاف مسا ؛

 7 يعي امو زادك ١ ةزاجيل ١ + فيسلا لغبقم هب دهب | له

 اهب برضإ ىف يلا رئاطلا ةربادو ءازخ ءازغ بست ةزيجملا

 ضبغمو ردصم زعل * هلجر نطاب يف عبصال اكو
 .جزلاب فرعي رئاطو ةبانلا رع ةيس ةكدو:تفيسلا

 'عضف مت رجل و ةئاثمزجتل او ٠
 زج بكر لاقي .ثّدويو يثلارخوم ردكف خشب روتلاو

 ماهسلا ركل ا تانبو

 رخأ ءارعشلا دنع جتل او .زاعا ج رخو ياريعبلا

 ممدنع رعشلا تيبرجعو .ةرقنلا وا تببلا قرم

 ةنيلا ةاحنل ا دنع ددعلا نم بكرملازعو: ةنهرطش رخآ

 .بكوك دسالا زعو : رشع دحا نمر شعك ةنمريخالا

 .اهوصا لختل ازاجتاو.ددر يفمدفئردصلا ىلع زجتلا درو

 ةقشلاو لذا بكر يا لبالا راجت بلطلا يف تنكوو
 زمتل ا ةمظعل | هارت ا#وبلط يف دوهجلا ل ذبو ربصلاو

 يف يتلو بنذلا ةريصنلا نابتعلا نمو ةعنترم قسرا
 ةَرعلا + فكلا ةرباد ةديدغلاو ةآضيب ةشير اهيتذ

 ريخآ يا هبا ِةَرغ .وه لافي. لجرلا داورختا رع
 ىهو رومالا رثكأ نع اهزجت يملا ءارمازوجتلا ىدلو

 ةعبس زوجت | ماباق» زعاجعو رع جاب ٌصاخ 0

 وكلا كرد ةعبرا دْرإلا اهيف دععيو ءاتشلاز رع يف يأت

 ةماعلا دنع ةقؤرللا ياو لاا لوا نم ةثالثو طابش

 رمأملاو ةرع .الاو دوو لادصو ص يثو . تاضرفتسملاب | ع ص ورع 0 زوج رجم ا أرملا تزجتو» اهزيمم

 | رمحا نبا اعجو ملا ةوكم وأ رمتبلا ةيطتإل لماذ .رادتقالا 1 ةعلازع اىلاةبتوةلعبتو ازجاعُ ةريصاالذ

1 



 ا + د دلويال يذلاو ليخلاو دج ادا و يحب

 .ةلتمم كارا نايشو .اًنج خاتملاو ناطبلا يظعلاو 8 دل عل او بايزملاك ووقوا :ءلاٌحو بيبزلا|

 فاالاو حلا ارم لفل رع رجح وذ يار دوعو | ديدكلا بوضغلا ديما + هع ةدحاولا|

 نءوهو خضنل | فالخ راها نم 0 يع ج ارجع هيلعو» صمحق راحوا ةانث اًرع ةريعا ةقنع رع

 ىلع هددت يل ةأرالا وب رعت بو رجع او .ةماعلا مالك | ىلع نالفو .رج نالذ ىلع يضانلإو .ٌدشو لمح #فيسلاب
 قل اجلا هبش فيلا كوم جني هاهو .ودعلا يف زع وحن ةبنذ دم سرفلاو لا نالف

 0-1 ٠ كنحلا تحت ةرادا ريغ نم سارلا يف ةءاعلإو رخ لاغيو. ووو فوخ اعود اًناَيعو اربع

 ياعسل ةلكفل ام ذخأ هب 00 لوعفم مسا ب عجرف اهجو هب بكري نا دارا ةناكانارجع ةريعب هب

 ّيوزخلا لبهد يلا لوقو | اًرغرَج ؛ لجرلا ريو هب ركع لثم هلهإو هفآلا لبق
 ل عم هامدالا ةقانلا ةليحت أد باص سرنلاو .رغاوبف ةنطب ضو نديسو ظلغ |

 .لظلا يعاد امل هيااكفتجلاب أ ةنطب رجتو -زارحغو أ اقول قم اوس رم درلا َرَجاعَ

 سارلا ىلع ع نكي لا للا تشو انعم يل | ينو. يتلا نود ةتمامع فل لجرلا ريخاو نكس
 ذقعلا ةلصاو زجارلا لاق :سارلا ستيل لاك تحال تلا

 نالوا دّرجعلا د ّيرعف ءارعا ىرجعنف درج 35 مدرع | ردحو عج دب يجرت 1 2 ارم و ك6

 +ركدلا درآجملا «ركذلاو ديدنلا ظيلغلإو عيرسلا | ,ةيراج وا رالغب ةأرللإو ءرجصملا تسكت رمل ترهتعاو

 ليقو هللا دبع ليقو ) ميركلا دبع باعصا ةدراَجتلا ربجاجتل ا لك أب يذلا راجل ا* دلولا نمابسأي دعبائدلو
 اوبهذ اميف تادجنل ا اوةفاو د ملا نب( نحراا دبعأ *وميرصل بزخشملا عارصلا يف ةبنج قاطيال عيرصلاو أ

 لفطلا 0 ةءاربلا بوحو مهلع اوداز مهنا الأ 4 هيلا | | ياودلا ٌيراجتلا *ابلكأب يذلأو نو نيعل ]5 نيجالا

 مالسالا ىلا اعد بجيو غولبلا دعل مالسالا دب و ا .زمعلا ذك ا نفخ و ماطملاب سوؤرو

 قرف رشع مهو .رانلا يف نيكرشملا ل افطا اولاقونغلب اذا ةوعنلإو م اوردص.رجتلا* ليباباو لؤتاكر نع

 ةحومتفم ءارلا ديدشتب درجتلا * يدر مممماعاولا | .ديدش اصلا مهن عقبرعو ردك في2 ةزيح ود

 نابرعلا درجماو رجلا + درو رَل رعاشلا لاق
 ج جيرلا نم ل.رلا هي طفلا زورجعلا - زرع ظ : بمب> يذ "هخارمش لاس

 زبراجج رح تب يذ كبنسلا طلس

 امب مهيكر موقلا ىلعو .رّبكت انيلع فرجت - فري ْ جرا # نبآلا تاذاصعلاو رعالا 00 هارعلا|

 دسأ نب ضع لاق نوعا ةنوهركب | قورع يفواهوحنو طبخ او ةيهلايف ةدقعلإ ورجع ١! عضومأ

 ةلها حّواط متارعد فرجت ايها ةبويع ياَرج 20ه رك ذو. 2 ع جندبلا |

 ٍديرت ثيح داٌؤّرلا ةفّرصف | ”عون ربع او .ر ج ب يس رجلا عجار . ىنخا امو ىدبا|
 « لاذت مماَبعص ناكذ ةنال اًنأمز دصتلا ريغ ذخا يل دحإو روردتل | * ةّرجمل | نسح نالف لاقب : ةيعلا:نمأ|

 اهو. ةتّدَش رول دس هن داوح هنيرأجتو رهدلا فراخ يرحم # 1 يح كارا قول يو ماراجتلا|



 عيه
 ]و ةنع بجتأو دا ني ادالاكك ا

 |و | رعدكةغل اب 0 بمجاع ب بح ع+ ىلا“ ىل نالنينبعأ 35 .تحت ا

 دلو نع "للعلا دحام بايعلا *رعاش 0 ا

 | ك6 بلوت يأ: .ةغل املل اهدي الل ا

 | ١ بوجح 2 تلال ةضاوتع ١ 4 ايه ةبامدفسو

 قدوس بح" لفوق تلا بع تايلكلا يف لاقو
 لحغلا يف هبغيصءصعلا سار دنع باصلا لصا يف نوكي |

 ناسنالا ىلا ةبسنل اب وهو عبرالا تاوذ نم بنذلا لحم أ

 ااولتلا'بكربةنمو ليي الوخو ةعابللا مط ولالا |
 ميرا لاقو لاق . نوي ساد لاب نى |

 دارللاو .ةهجو آلا كلل ميش لكىلاعن هلوقل وريغك لبي
 5 :ذائا.. لب تارتلا# ليبالا#با فلي لئلا

 بجتل او : ىهتنا ثوملا كلم الب توملا كلم هللا تيفأ

 ّ 1 رثكلإو وهزلا بشل ]و .ءيش لكرش كلل ضيا

 د | ىرت ىتح كدنع سيل ام كلفني نظن نإو كيلع درب

 عيب ال تاع اطل اياوضااكللاب

 يا كلعو كلفن ىلا رظنن ناوه نيكلاسلا دنع وأ

 راؤصت نع ةرابع وهبت ١ تافيرعتلا يفو.كلسفن ضعت
 او | ةئلغم بجعل أو .اه اةيفسم نوكيال ةبتر صخشل | قافحتسا

 4 ةكسنلا بج وادكستلا عم دوعنلا هبي لجرلا

 * أ ةفار طخساو كييلع درب ام راكنأ بجتل إو

 ١ كلذ نع هّرنم هللاو .هيثلا ماظعنسا دنع ناسنالا
 ىه وا. باجتا ج ةيفاخ هيلع ىنخيال بويغلا مالعوه
 لاقو .ةنم بجمتملا يف ففصو ةدايزل سفنلا لاعفنا

 6-3 2 ةببس ينخ اهب نك 0 2 تافيرعنلا يف
 |و ةلثم ةداملا ل

 ارح وم قد د او دض هت 2 بيعت

 ةئنم بجي رمالا 26 #1 ةظيلغلاو اهاترعاج كفرذلاو

| 

 ىنعي بروعاس

 ف هلا | ليقو.هل عمجال لببقو بيئاجت ج ةسوجترما ل اني

 3 جو ةكرعا باكو مضل اب بعل اك مسا

 ةريخأاو بيع معنا | وي ام ثرسا ةّبييَعأ ا ليلظ لظكة غل ابمأ

 د اع( معلا ااًقد يذلاو ظيلخلا لامجا نم بخعألا + بئاجت ج

 بلف جرم 5 هابجع ىثنالإو .هاةرعاج فرشإو م رخو

 :ىيجاقا وذ ةياوعلا لجرو ٠ تياايلك درب 5

 حابصملا يفو .ةببس ينخ اع سفنلا لاغننا بوعأ 3

 لعافلا قا اذشحأ ؛اقب نيوجو ىلع لهتسي بجعل |

 0 قم يفاثلإو هب هب ةاضر نع عرابخالاو ناس 9 ةانعمو |

 ف9فلالاب ينبجعا لاقي نا_ةتسالا ينف.ةلأب ذل .راكتالاوهو

 1 ا ليذفت وه بجتل ١ليقو «ثبحح ل اي مذلا فو

 1 بجعألا اهب عتيل ماظعتسا وه 2 قو هبار .ذا ىلع

 ىنعلل وهافا بيع ملا لعالنقو# ورئاظن ن

 .اًراجم يعن 0 هيلع ةل :ل الا ةغيصلاو ُه ةيحس 7

 هرحالا ىلع ربخلا ماسقا نم ةييرعلا لها دنع بمجعتل|و

 أدع ( رلعو بّرض باب نم ) ةعيو ما لجرلا 3
 علا 2 يوم دما 3 ةلمو. 7 يع و

 تيا جاع لافف اهرجز ةقانلا ّجو 0 ءامد

 تراثاف وبا تل انيوكرلا مونف ف اورثكأ موذلا

 مولا *عاو 6 د اعلا ٠ ناخدلا نم تيا هي 2# رابغلا

 ا هاما وسنما ا 3 يعبأ جاع عراد

 نايملا] ايزو ة اجلا 7# ةقامال 21

 لبالاو ٌةنع صخا يو جاجملا ةجاوعلا # نمانلا عاعرو اذ

 ةنمو ٠ مملع راغا مهيلع ةنجاع فلو . ةميظعلا ةريثكلا
 ىرئننشلا لوق

 يتجاع فلا نأ ىَّوهحل فو

 درب وأ نامالس نم هاسكي ذ ىلع
 ةنجاع دبل ءاسكلا اذ مريقفو دْربْلا اذ مينغ ععتكأ نب
 هينمأقم ن ّيردرحا لوق ةنمو .هبيف ف ع تك

 اهكس يا ةنجاج ضييغو ةنجاع د ةنأأ 3 ا غلا

 جبع +«: م ناكامع ككل عوزنلا نع ةيانك شو |
 * حاجا بف يا جدع موبو.توص يذ لكن م حليصلا |؛

 نمو ٌةنم و ١ لصبلاو ضييللا د

 4 ذم

1 
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 بخ ناع

 مب عقوأ مونلا ىلع ٌنالفو .تنثع ىنعمب رانلا تنثع | .تضّرعةرورضل دن ل و ا دامرلا يف هدير ماعطلاو |
 نّعنوروخبل اب ةرْخن بوللا نّدعو .داسفلارانإو طيلختل || تااس لجرلا بلغ عن *اّدي ؛دش'ةعرج امو .ةراحب يلاوأ|
 ج ناخدلإو رابغلاو ردصم ٌناَدَلا * نّنع ةعواطم ا ثءاو٠ لعاف مسا بيلغعملا * َلزْمو ةلاحأ
 +«ريظن اهل فرمبالو نخاود ىلع ناخدلا مج كنئإوع | يا تملفعم ينو . اريك ربدا يا بلع ةيشو . كغ
 صم داو لال اعرن ةصئتملا تري درك نعل 3 لا عنب ةمحا وا ءابخملا لوح رينا يؤنلاو.ءودهمأ

 ةلدمل يملا ف نولاو ةبئاسو لاملا| . نيت ثناخ يا طلاَمعو طِلَتغ نبل - طلخع ظ
 ناخدل ماعطلا نم دسافلا نئعلاو . ناخدلإو ناثعا | رمشلا هلع تبنيةق ا هل لاف
 وضل | نّسملا <رب فلا رينكلا دسالا نئاّيعلا * ةطل اخ | ءاوتما ريغ ىلع ربجنا اف مثعبروسكملا علا متع

 نثعلا ماعطلا نم ن واو نودنعلا 6 ها ىدعتي. انا ةنفعو . ديل اب ٌصاخوه ليقوأ
 داع افك لب ىلإ ياا يمس حا شع 41 معو. ةكممنرغ اهتزرخ ةدازملا ةارملا كقعوا|
 اوط وه وا الفيس ةحتو نقذلا ىلع تبن امول نضر د هي ما ةارملا تقعا + ذم اسي لو بلجاو تنكأ |

 رطملاو جيرلا نمو .ريعبلا كنج تحت لل اوط ثاريكشو | ةيس !؟لمتفا باب نم تياتعا بإوصلا وا تثع
 ءايسلا نيب مادام رطملا وا رطملاماءوا اطْوا اهريغو | . اب ىوها هديبو ٠ عفتتاو دب ناعتسا وب مثلعإو . حاحصلا|
 نينانع ج ضرالإو | نكأ ل نا يا. منعا يناف امص نكأ الا لخملا يفوأ

 قعيو ينعي انعو ( رن باب نم. اوتعودمي اع, , , | نم نويتتام وهو . ىدزعم اردق: لع ليعا ينافاقذاجأ|

 5 دعو ايد ( ريعو عتنو بّرض باب نم ) ىنعي َيِفَح وا نرابعتلا خرفو ىَرابحلا خرف ُناْمعلا * ةدازملا ماشنعا |
 ىا دكا اداسنلا هي غلابو دسفا ( ٌيوإو )اًنايتَعو ماعطو رج مانيلا +« يلا نايتذوي|و١اهخرف وا ةيحنإو |

 .نيدرسفم ضرالا ينال الو ةرقبلا ةروس يفو .رنكلا | عيضلا مولا #* شحولا راجل دارج هيف جب
 جةليوطلا هللا ةّوئعلا * ةدلكفإ لاح اودتعنال يا يا وديع لج يمصالا نعو :ىثنالاو ركذلل ليفلاوأ

 * اهتبن جاه اذا ضرالا تع باش لاقي ةنو: 0 ةديع نب ةينلعل دذنإو٠ ”يظعأ

 * اهرعش ةرثكا كلذ اط ليق. .عيضلاو لوح 6200 ىدعلا تيزع نيدخلا تاكا اهم ىدهت

 ا؟ ةكوتع ىثنالاو ٌناعبضلا ىنعَألا »< ثاعيب دا ُناّيِعلا موثيع ملل ١ ررثك ل اهلا .نم |
 ىلا ةنول برضي نمو ذإو لا ىلا نول ضيا ىقعألاو .؟ رم | لطخالل دش ؛اوةلينلا نم ىننالا موثيعلا ون هلا لاقو

 رعشلا ريفكلإو ليقثلا نتحالاو داوسلا | اًماكافللا يف ةماسا اوكرت 1

 لّتعلاو ٌلوثعلإو ٠ ر ث ع يف ةتإوخإو رقع | مخعلا اهني هيلع تّنبِطو
 لث ع يف ةلَوقعلاو ,لاقيو .دسالاو ليوطلا ديدغلا ليجما معلا

 ا يك يه وأ نراك اريج هلو انكي نيكو .. | ةقنيشلو تاعي ونا ورعاية اق وبلغ لقت نمسصلا
 ردالا ةنجعإو . بجعل | ىلع ةلمح بع * ةنءبجملا هذخا| معلا شاملا + بتَع
 انك سو ةيم بيك انالف ةيدلإ و .ةيمإ جلا ىلع الخ يبو. هؤام ضتم) ام. بنعلا نم ةريثملا برع ظ
 ةنم بج اذا لوفجلا ىلع هيث !اب نرالفب 9 لباغيإ ةرشقأ|

 نم يجتتلا لف هآنبل دانك هي ا طين رسموا | تنخد نوُكَو اناثعو انثع نعت رانلا تنّدع

 ريكتساو هز هلع انو + هيسقنب :« نالف بحتأو يعاب للا ع هذ ع ان د2 نعل هب بوذا نأعو٠ .دعص لبجنا يف نالفو |



 وريغو سلا ىلع الف رثعإو . رثعي ةلعج ههراعاو * تعا

 راعإو مهلع انرثعأ كلذكو كفبكلا روف نمو .ةقللطا |
 58 نآو ةطيروت بأطو هيف حدق لاطملا دبع

 |ةناسأو رع ىنعب دجلإو سرنلاو لجرلا رّثعَو .روثاع
 امو رثيلاو ٌيدلإو َنيْضَرَألا نم ةّكلبلا روثاعلا *# ملت ظ

 نم لوعاف وهو . دكا هيب عيل اهون و ةرفح نايل

 رعاشلا نول اذعلا |

 اننيب داسفا نوغاولا عذب لهو

 يردن اال ثيح نمروثاعلا انل ارفنحو |

 روفاعوٌرش روث اع يف عقو دق طتّروت اذا لجرلل لاقيوأ

 لوق ةنمو. ٌةّنش يل اروثاع ةنم تيفاو .ةلشن يف يار
 * فل انملايذعي ليلخلا ل اق. روثاعلا ةيوهرم ةدلبو ةيكرأ

 | ريهز لاق: ةلسأم رع * ىركملاو ةشلاو ردضمراَعلا
 اذا لاجرلا داطضصي َدَّثَعِب كبل رسعألا كتحألا * ةغعدّرلا ةكتعلا

 اًهَدَص ةنارقا: نع بيدك كيللا أم
 رتل عرزلاو اوراجشالا ن اعلا ةقن اموردصم لثقلا||

 جةّرملا ةرأعلا * بزذكلا رّسنِإو .بذكلإو بانعلا|

 :رم ةآمسلا ةتقس اءوهو ُيّدعلا ْيِرَثعلا * تارت

 العب ناك ام ةاكرلا ثيدح كي ةنمو٠ .عر زلاوراجتالا| ْ

 ةورعل ا 0 كلا ؟رثأفلا وينفع ا

 ضعبلاو ) ضبا ٌيرتعلإَو .عرزلا اذكو .رطملا 3 نس

 | نوكيال يذا 0 اهنيفخت باوصلاو ةاثلا نوددشي |
 | ضعبا تتبادل هنمو ليك : روك الواايناك تناك ذلك

 راتعلا ريفكلا روذعلا * ٌيِرَتعلا ىلاعن هللا ىلا سانلا
 ناف ةيجركلا هتماقم نم ّيريرحلا لوق ةنمو» .طوقسلاو

 جابجعلاو بارتلا رّيمملا * ثروُمَعرهدلإو ثوُدَع ايندلا|
 ند كلعباصا فارطاب ردم و فار قرد كرات امو أ

 ريال ارنا مه تيل ام لل اهي . عقلا رثالا هيلا دقت
 »* ةصخشو ٌةنيع ءيثلا د راثعو ٠ .ارمعالو ارثعالو

 |قعَف ََك ولعصلل تاَدلأ هلا دنعرأملا 4 ةنمو 0 وعفم مسا را
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 َريذع دقو .هريغرأا مدقلا نم ئَوب ال كيدشاقأ ّلجرلا

 |ريعلإو رذعلاو اًضيا ريثعلاو . زيفعلا |وراثأ اذا موفلا |

 هان ءآنلا نم نوادبب مهو هل تخيالو ويف ريخال

 ساببرا اكرمح ع اسعشل ن نامرلا رهتكت بش بدثعلا

 ١ ةيزلغدبدهلإو كوتور مفن

 هيلاو .نكمتو ماقا ناكملابو . ةكرح يشل ثمعنع

 نءر 0 ضرالا نمو كرولا نمنال امو داسفلا ثمعتعلا * َن
 ضيا ثعاّتملاو . ثعاتع جوبف تابنال بيثك رهظو
 ضرالا ل +نيللإو هردص“ ةفعشملا »+ عرشإو دئادشلا

 كعقعلاك |

 رج 2 * تبصخأ ضرالا تفذعا - ىذع

 كماعم و قثعلا ةدحاو ةنمملا د 2 قيرطلا نمو

 قئعنمو ققعتم ببانع 2 ةيما كيسا ةّقْبَع ضرالا

 ضعبب ةضعب طلخا

 + ةّصاخ لخنل ١ قورع كّمْملإو كّكملاو كلا

 + ًاليقث ادع ٌنالفو . ةلوكشمل اب ةنّيز جدوطا لكفع

 * ليكانع اذ ناكو ةخيرامث ثرثك قذعلا لكشمت

 قهو اونو نال ةاوكشعلإو لوكشملا
 ةلزنب لخغلا يف وهو ةسابكلا ناديع نم رسبلا هيلع اه

 ءانقالا ةايوطزج ارلا لوقو . ليكتع ج مركلا يف دوقنعلا

 ةل وكلا .ةزه نيعلا بلقف ليكاشعلا دارا لكانالاو 4

 #* 2 اوطا ىف تب ذب ذتف متنيز وأ نبع هل فيا

 لكاتع وذ يا لكم كش قذعا

 ماوتساريغ ىلع ثروجنا المع لعن هدي تلّئع

 اًريثك يا ًالْبَع ناكٌالّبَع لّكدي ثلا لثعو.تيّتعك |
 لقعلاو لثملإو . ةئازا يا لام لع وه+اًيحن اًظيلغو
 استر اهنا لكلا لا ظياغلإو ءيث لكنم ريثكلا

 ج قمحالا لوما + يخرتسملا مْدَقلا لتْوَمَملا * ةاشلا
 ٍّ َرثمْلا# ةظيلغلا ةيفاجلا ةلخنل ا اضيا لوثَعلإو . لْدع

 سارلا عش ريثكلاو يراسل مدنا ماللا ديدشتب

 ركذلا مر يكل يثيلا * ةّثكةريبك هون ةيحل# لاو ١|
 عبضلا لّيْفع او . نيزتيالو نو دال نمو عابضلا نم

 .ال ما يروي يردي الرجت نم هذخا هدنز بلع

| 
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 ىو اولا انع ىنعمب (كياي ) ىلع ىتعي ينع اًماَبَع .واتعو اهتع لوهجلا ىلع لجراا لع - هلع || |[ اسل

 ْ لاجرلا نهر اًعدلا ةانعألا ** توذع ىنعم معن نالفاي | ى سم ريغ نم شهدوا دف 0 وأ هلع صفت ؟ ةوتعم وهف أ

 يع ةدرغم | نرالف فو .هياع ا عاوأ ميلا يفو ٠ نونج
 |« مهلا بستن وا ةراونب بشن الف رونعت - ولع 5 سومانلا زج ينو. وهف همالك داك حو وناذبب عوأ

 - لا 5 امقيو ةراونعا مالاقإ عع َج ةاندروا ام بارصلا لعلَو ع ا

 اًنالف ثالفو .ةخمل اَنَح ةثعن فوصلا ةثعلا تدع .لكألاو سبلملا يف غل ابو نجت ٌنالف هن دعت *ةهاتعلا
 ٌثناعو اًعيعت هئانغ يف ثدع#ةيضع انالف ةيحلاو هباع لا | نسحنو الختم لفاغتو لها ةنعو ٠ نعر# كفو

 قر ةئلعإو .ةنلل اعت اناعن ةتثئاعتو ٠ غر اناتعو ةثاعم | * ساناأ لالضو ءانرم مسالا ةماعلا * نيزتو

 يافإو ردصم ثاّعلا* ريخلا غلبي ن ا ةلقمت اًناغنعا ءوس | لصالا يف وهو .يَشِبو قدحالإو سانلا ل ًالّض ةيهاتعلا

 + ةيحلا هال + كعةدرنم بدها يفاَضعباهضعب لكاي | يلا نب ليعمسا نب قتا يلا بقل ةيواتعلا وبإو .ندصمأ
 || يف نوكت ام رثكاو باينلاو فوصلا سحنن ةسوس ةّبعلا | هتعلا تافيرعتلا يفو .ردصم علا * دبوس ن؛ مسانلا|

 ةامحلإو زوجتلا اًضبا خلاد فَعو ثمع جفوصلا لفعلا يف ًاللخ بِجوي تاذل| نع ةئشان ةقآ نع ةرابعأ|
 هلزا لاقي كلام تن هلع نالف لاقيَو#اةكَذلا ةارابو | مالك همالكا نضعب' هبنبقا لكفلا ظادنع لح[ كارتيطيف

 || ادلج مرقن ةقبقع لكك ةنمو ةّمعلا ريغصت يملا * لام | هبا يال ةناف هنَسلا فالخم نيناجلا مالكةضعبو هالقعلا |
 هياعر دقي ال ءيشلا يف دهتجحلل بّرضي :اساما | هينعلا * اًبضغ امإو احرف اما ةنخ هب ربعب نكل نونجلا ْ
 اي دعب اًنيش برغلا مادا اهْتَس نعي لجرلا ع ُ أ ةبؤر لوق ةنمو٠ 2 ةتعتلا + مك ١

 مدنتب حش ١ حلاو حلا + عرسا اًجاشيفعا لج ار تعنلا نعو يناصتلا نع يهني داكيال حال دعب |[
 ةيفنلا * ليللا نم ةعطخلاو سانلا نم ةعامججلاو آلا | .دض ةيرطضملا نونجلاو قلما لدتعملا لئاعلا لاو |
 جخَحل ادي ريفكلا عيجلا جالا ع سانلا كرف ةعامجملا منن هتعلاوأ

 خلا عيرسلا ريعبلا ا جتوكلاو |ربكتسا( ةيواو )ادنعو اع َونعومعي ل جراا انع

 هلع وا لل دولاب هيلع لقث لجرلال تع انفياكيتا و .عطي + لو دحا زو اجو دنوأ

 عساولا | ضيا لهقعلاو .نطبلا مظعلا لجاَتملاو لجعلا ةروس ف ةنمو ٠ اموب 5 5 ثتزواجو كل هديدش

 ةيعوالاو قاسالا ن 0 ايبملا لصاو.ةينا 0 شجر اوكلهاف داع اوال ظ

 | عدلا بدك زونعو ار رك والف اوكف اذ | ىلزلا هكبلقاذ' ةزاك نيف دكا قم !ولدبا 5 أ
 إ

 لجرلا رّثعو: .ةلعو هيلع علطا ا ا ١برضأ | لدبلا اودكويل ةرس 1 اوعبنا مث ادع لول اف |

 بابان اف راعإو زي نحو ازتسياو رعت 20 | ةياغ غلبو لوو زاك ايو اع ريل | انعو .اددع )ول اقف ا

 ذاك هه اًراَتعو اًرينعو ارثع ( مركو لعو رصنو برضا [تايلكلا فان اقوا ةلبقي ىف بدالا نع ءنالفو. ربكلا ا

 لاقي ةنمو . طقسف ةسرف هب راعو هيو" 202 لافي يقاعلا *|ةعو انع دتف رنكو اداسف وا ربكيف غل رك |

 ةنءو. كلاهو ةرما بهذو سيت يا نخب يا هدِج رثع امك داولا أو لق لوعف ىلع يدو اع ج لعاف مسا

 ٌيرازنلا يفاونلا فيّوع لوق | ىتع# نيل ريغ بلقلا يساق يا تاع كلمو .ردصملا يف
 مأَواو انج ةرثع نوجري | معلا * نيح 5 ٌىِرُقو ١ ىَح يف فيننو ليدشل

 |وداب ةراكملا انب ع نوعفديال يتاعلا |



 أ اذك لعف نأ مع ام لافي ةدمو. البا ءارقو» .ويف كوفملا| ءرمإو ريتأت ال يلا للا نونو كناعلا كوم
 رجح نب سوا لوفو .أطبا امو َثِيَل ام يا| ج تّرمحإو تمدق .اذا سوفلإو بيطلا. نم ةهجلا

 ئرئااك ملم كايا امها | نيا انا: موز( ناع هنا نيد يف 1
 ٌمعُم ريغ درولا كرش وخا لاقي .رهدلا كنكلا هناّدج ينعي مكس نم كلناوعلا
 8-5 لاقبو.كلذب *طبم ريغ هركت اب كاشغا يأ ديدشلا مابالا نم كلتعلا نهد يأ .كْنَع هيا ىفم

 لا يا.مّع ايف هيلع ع ةبسلاو .دزالا ]نما قفل

 سار ىلع فرفررئاطلاو . اهيف دعصا وا دروا وأ أ اقينع ُهَد ةّرجو 4عماجخ هذخا ًالْمَع ةلئعيو ةلمعي ةلئع

 ما هب أنبا فيضلا ىف ماو. دعيب لو نسال ةئال .ةرلنغاف ةوذخا ناحل ةزوسن فار
 رااو. ةعطق ةنم ري ليللاو . ردعتم مزال.وه | رشلا ىلا ليعو . فنعب اهداقف اهمامز لصا نم ذخا

 ا اهيفردصاو ا دروا يأ ةفعل | يئازاسو ةمجلا يق | نم حاب م لجرلا لتعت * ليَع وهف عرسا ًالَكَع لعب

 تعأف ةيبرحلا وتماقمن٠يريرحلا لوقو .ءاشع تبلحأ . يناكم نم حربا يا١كلعم لتعتا ال لاقي .هناكمأ
 رابتخ الا عع ماينعالا نموه .ةدملا تددعإو هدفنا | لاقيو لسنا لسا لاعبا لتك ةمرال 000١ وأ
 | لصو ةتزمف . ءيثلاب ءاطبالا وعي مانعإلا نعال | لاف )ا5كلا +« ينكم نا حرباال فا كلع لكل |١

 .ىندملا ذسفإو فرح دفف تفعأذ لاقو اهنظق نوفا لاجالا لقني يذلا لمحل لاتعلا ةننو .ةغلابملل
 | تيلح تقعتسإو لبالا تمتعت .مم ىنعب ةنع مثعإو او * ٌرشلا ىلا عرسملا ليملا * ةلاتملا ةتفرحو . ةرجالاب
 مكمعتا |يةعتسا لاقي .اهباح خا معتلا متعتسإو .ةلفعا | ن ةروس يف ةنمو . ظيلغلا يفاجما عينملا لوكالا لمعلا
 ماعلا اهبل جحش باح اورخا يا . ىيذت ىتحا ظيلغلا حرلا اًمقبا ٌلدءلإو ٠ منز كلذ دعب ٌِسء
 # سيم طب هسا .”ماع فيض انةاجو. لغاف مسا قف ا ةريمكلا ةَردللا ةَلَمعلا < ميش لك نم ديدشلاو

 1 ماوعو 1 تاع ج مندل بنوم ة.تاعلا | نم ةيضت يضخ ١ ادعلا وأ ساف سار اهناكةديدحو ضرالا

 3 امتع + ءاوملا كيس قربغ نم ريظن ينل تانئاعلا | ٍراقْلا مربو طئاحلا اهب رمد ا نار اطر
 ا كت ةيعملا * ءاهاي ا يل نوتيزلا رج | ةظيلغلا ةوارطإو ةبوق ادبا يف قال ةفانلإو ربائجلاو
 ةرخآلا ءاشعلا ةولص تقو وا قشلا ةيوبيغ دعب والا فَلا تاصلا وبا لاق. ع ِج 3 .براغلا نوال

 ليلا ةيلظو ةعاسلا كلت معَبلا اهم قيني نبللا ةّيقبو 06 .اهناكٍليَع نع نوءرب

 لوقو. ءاهنالإو قيم : ام دعب كرما 000 ال اع "يي رالا ليت رتب

 أهلا قلل م وحلم عير ةيدع_عترأ هآريق برعلا| ليتعلا *:اسنللا ةابغ هدنع سيل نم مردكل ّوتِعلا
 رمتلا ابيف ةليللا ةأريفلاو. هئاَشع يف سيح امردق يا لتعملا * : ع ليع ةادو. هالنع ج مداختإو رجالا

 الا ءدنال ةقانلا مولا * عيبرلا ا عبرا رلاو لخعلا ىلع ٌيوفلا

 دع لجرلاو ؛طبلا ليجلا موتيعلا *ةمشع وخر يا هدد ل

 ةعطب يأ ىَرِلا م ادعم جرو .ةطبملا ماعلا 4 ةنم رم ليللاو ةاظِ "اع فيضلا ىَرِق مع

 امقد ةعقد انَع ةبتعيو ع تيل سا | ىلا ةدع |ويف ملل 00 ةنعاوأ ةقينارعسلا نالفو.٠ ل

 نعلا * دذغتو هاذا هرغ ىلع نتعا * اقينع اًنيدش | م كل لبالا تيدعو ٠ لري ىلعف ن نع سيكل |

 ناَغَو نوثع دحاولا لا دشالا | لك 0 ةنع 3 #2 ةاشع ثيلح اضيا اًمْمَع تعلو ]
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 او. مدقو مكة ينلاو هنن قبس

 هيغب انالفو. ٌةددج دض بوذلا نع * مادم جيذلا
 ءاو. 0

 تالقو ١ اهاغإور اباعان ةسرف. سسرافلاور .ه 5 ”ةتعم|
 | هزا> 4 ةعضومو ٠ ةىلصا ةلامو . اهاوطو اهرفح ةييلقأا

 .يذلإو عساولا قزلاو لعاف مسا ىتن ةناعلا * هل راصن

 دبيعلاو |و قينعم وم .قرلا نع: سا

 | سونلاو ع كا اردالا نيب يتلا وأ جّوزتن مل

 نم وأ لختسإ :باو راط اط اذا رعاطلا خرفو ة ةرريجلا ةيدنلا

 لثم نتاع جم مل ام ماها وااطتلا خرف

 بكملا م ءادرلا عضوم ضيا قزاعلإو ٠ لهاوكو لهاك

 بكنملا تييباموا فتكلا نم فيسلا داجت عضوموأ

 ايرألا ىتتاعو.قلعو اًضيا قتاوع جمر دقو قنعلاو
 | ةهدنلا سوفلإو .بفتاعلا تنم ةقتاملا + كوك |
 باش يأ ةف ةئئاع كفباجو جاع افي 506 |

 ها 2 0 كع 5 82 8 ا

 الا + كزع“ هدرغام ٠ .بئاجنلا لا نءو حراوجلا|

 عاطقاب دل وح يفر هظن ةييكم > ف تو لدصي ا

 ثلاجات لإ صواخو كام ساك

 ريصي 4 ةّرق ف عرشلا يفو ةّوقلا ةغللا 9 ْ
 قتاعو قينع عج قمل . ةيعرشلا تافزصنلل الما اهبأ

 م 1

 .اًعيج نإويإو تاّوَملل مديلاو رملإو روخم اك تاّيألأ|
 لك نم مدقلا ىيتعلا * ةيسنلا ةنم ذذتت تش ىتعلإو

 .ديبع يلا نع ميدق يا قينع لجر اول اف ىنح ءيش
 نمرابخاو ءيش لك ن *عركلاو نحل دبعلا قيسلاو| |

 اد

 ٠ . شلاو يزابلإو "17 1 جديث 0 [كمدقَو تلبس رش |و
 ةرتنع | يتا١ رفا نم قئاعلا افيو. نانعو *ةييعو قلاع يف

 | مدكؤناع وارعاشلا لوق ةنمو. دحا اهءانخ ضني ل

 يي اأو تكردا لَم وا ةيراحإو هيقتعل ةيقار تباط ا

 *1 ذملا لاق .اهب قيسو اهاجنا ٌةديرط درظ اذا |

 |سواو . كناوع ج كناعوهف ضعلل لوح سرفلإو | يملا + قيحأ اذا ةقاّتع كوم نالف لاقيو» ةدصمأ|

 | قتعلاو كل نع جور ةلصاحو نع رابغالا 0-5

 اه ليقو مَدِللا قتغلاو قتعلاو. ةيرحإو بكتلل |
 اول 52 انك عضوم ىل "ننام ةقصع دليلا ا لس ا

 كنع

 [لوق اند

 اب نش ةمو ىدتعلا بدك
 يتلئثاس تمنك نا

 .قاتع ج عئار يا قينع ع ثيرفو. ةسنن كاملا له ل ايف

 بئاجلا قاّتعلا تايبحرالاو٠ اهنم جراوجماريطلا قاعو
 ب يال لغلا 357 .لجاميا نمل 5

 ٠٠ نإللاو هل 7 لع رجل او ريخإو ةالدلإو
 ا تييلإو . قيدضلا ركب يلا بنل اًضيا
1 2 - 5 

 ١ 0 0 < ةةتعم مولا يتيع هيلا

 درأب

 ينه ذأف اك 5 2

 |ةرطنق لوقل ب
 | ىنعب ةقيتعلا 7 اع الع طيدح ةرطنقو ء ماب ةقيع

 | لعنلا هلام نيب قّرنيل ةلوعنملا نعم ديدجلإو ةلعافلا
 يا ةقيسوأ| قاتعم نلف 7 4ع عفاف لعفلا م تاو |

 قئانع 7 2 يأ ة ةقيبع 0 “ا

 ةفيدولا لسن ةقيقحلا اح

 نافالو نكي الذ الإ 1
 |ىح انامز تقنع ينل دلل ةعدقلأ رخو أو رطع 3 علو

 .لاتنلا يف رك اكْنَع كنعي لجرلا كّنع

 كن ءزورادص يف اهانث هدي .نالفو ٠ .امدق تّرحا

 ةنع ةيتبنب م ه١ .ةبرضيب هيلع ”نالفو .هوجول ماقحا

 ضرالا ينو مدقا ع ةرجاف ناي ىلع كعو . وش

 ىلع ةارلإو ٠ ا رش واريخم هيلعو. ةدحو بهذ

 تّرجحا اكون و اكن ونت تر تزذن اهجوز
 تّدتشا ذيبنلا» تبللإو .ةكتاعو كتاع يه اًمدق
 ةقانلا ذخن ىلع لوبلإو هب قزل برطلا هبو .ةتضوه

 لعاف مسا كتاعلا * ها فرغ ةاراإو :: هيلا

 ظ عجارلاو جوجل او نإاولالا نم صلاخنإو عنك

 دك ةافلملا ذيينلا نمو لاحم لاح نم



 عَ شرطغت لج ءرلا فرتعت * ٌدعشا هل ففرتع | عاجل اوركذلار اراتعلا * ظعلا 78 ان
 # عبر ضيرع تبنو كيدلا نافعا * ثرذعن | ٌردصم رّعلا * شولا نشنملا ناكللإو يونلا سرفلاو أ
 يضاملا رجلا رججافلا ثميبخلا فيرثعلاو فوُدلا | يفو ٠ لصالاو . ركّذلل رثَملا يف ةغلرشعلاو .ركدلاوأ
 .دملاب ىتالاو. ديدلا لاخلا نمو .مرشغنملا مثاغلا ا | .اهلصا ىلا تعجر ينسيك اهرثعىلا تداغ لكلا |

 يلابتال يت ١ سفنلا ةزيزعلإو نبللا ةليلفلا ةخرتعلاو |١ اًضيارثعلاو . ةكرت دق ناك ق قاخ ىلا عجر نا. بّرضيإ| |

 ل لا هيلع هنا ثيدحا م ةياهنلا 0 وجر | ةنكازلا راَتضَرِعم لإ شوجنزرملا لثم هب هب عواد كلو

 نلؤتسا ةفيلخ نم ديم خا اند قال اقف ةدعب ءافلخحلا انكلاب ىوادسان امر نا بدحلا فو. . ةّرثع

 ةلاطخما لاق. 2 يناخ لتقي فرتم فيرتغا |وناك ةاشو مذا لكو مصلا اضيا ريلإو.رتعلاوأ

 لا را ىلع لرأي يناخ ةلوق ىل اهريغو ةاحملا باصنو مهطال بجر ةيس اهنوذي |
 ِهلِجَرب رفادلا اهيلع ديتعي ةاحملا ةي ةضرتعملا ةبشخلا

 نيرجاملا دالزا لما جباخت "واكل فاذا لا نيا ابدل يارثعلاب ىلا لافي :ٌنايَدَطإوْ
 رضا ةرثعلا «روتعو رثاع عج ةظعنملا جورفلا راو .ةَوَْلإ
 ةلامإو ةفطع امنع 4 ةشتعل ّينلا شد  ةطهرو جعملا ند هنوافالاو كدلاب نوعا : ةدالق

 صاينعالا اومعز اهف "0-2 لعف >2 ٍِ ثيدح ةنمو ؛َرِبَغَو ىفم نم نوندالا ةنريشعوأ

 كل يدجنا اعد يارلا تعنع يتلا م مالسلا هيلع هللا ل لوسر رع نغركب

 ءانلا ليوطلا لجرلاو يونلا دبدشلاو يدهم تعتشلاو | . شيرق نم ميلك مهال ريثالا نإا لاق .مهنع تآقفن
 نونجنأو 0 ةتعتعلا * برطضملا ليوطلاو ١ هللا باتك نيلفنلا كيف تفلخ ثيدحلا ةيس اذكوأ
 نم ”فنع ىضم # ةننأ انتَع ةفتعب دعا توصل © | لعن ليف دل كبك يبلا ةَرثع ليق يترتعوأ

 تالخو دعم | انك نيذلا ودال اواو يي قع تن“ 22

 ل ل 6 ا
 ةفئاطو دم ةعطق يا.ةفدعو لاللا | ضيا ةرتعلاو هد واق هلع ةداللا ر نوبرقالا هةيب أ
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 ج قينعو قناع وهف مد ةقاتع قتعي ثلا ىبَع | هيلع يرجيلامو ةلافنو ةيورغ يس ةقدو نانسالارشأ |
 َلاملاو . ةَضع هبفب اًنالقو . مدقن اقنع سرألاو .”ولع | ةعظنلإو ةبذعلا ةقيراإو تصآلا ءاكقو شوز رللاوأ|
 ةيراجما تقلعو : ردعتم مزال لص يا وه قتعف 22 نم همطنلا ةراَيتجلا + صلاخلا كلل[ 11

 2 وا) ننَعو اَنْنَ دبعلإو .اًقئاع تراص اَقنَع قتعن نثَع جاظعملا ةزكذلا قاوؤسلا يدا ل
 ٌقرلا نع جرخ ةقانع داو ( مل يس ايو ذل | مظل ب جرف اهنوحم ذي اوناك ةأش ةريتعلا * رءاك

 نال قوتعموبف دبعلا دع لافيالو . قئاعو ٌقدع وهف رات:هتو ربسيجرت مايا هذه لاقي

 .قيتعم .هو قلاعو ديلا لب مزاللا نن« ىنبي اللوبلا قاما بْرتعلا -برتع

 ةقانع معي هب قئعو اق | ا

 ىلع ع اظل ءافحلا دعب ةترشل 1 .اظعلا ىلا رداخلا ا 2 * ةظاغلاو

 لاق . ثنحي لف اهظنح ةناكت بجوو تحدق نالفا ا خل ]و سانلا نب ٠ لصافملا لّبعلا ميسجلا
 ربح نب سوا | * تليدلا اسرتعلا < كليذلإو ةسالاوا ةلاراملا

 ب 1 0 2027 | * ةيهادلاو ركّدلا لوغلإو نابضغلا ر 2 سيرتعلا|
 سرفلإو . هلك لاملإو .تيلط نإو ةليح اط 0 ةتيثولا ةظ ةظيلغلا ةٌانلاو ة ةيهادلا سيرا

 5 د دعإ ى 0 وا تفنعلإو ءانولابو ةّد ثلأي ةذخا 0 2



 بات

 ه هيلع ( بضغي يا)

 _ نأ تينرش لاك ىتعلا

 ماع ءلتن 3 0 مي تبضنع

 رمل ضلاان اوبدعأف ر اسنلا موب

 اوبطاختو ةدجوكلا |وفصاوت مونلا كدنوا فصلا 12
 ايناعتو. 25 يا هيب -_-ء م نالفو٠ لالدإلا|

 دصف رالف بنئعإو . لالدإلا ابطاختو ةدجوملا افضاوت

 | ىلا هيف فوات“ رمأ نع عدو فطعا د ديزو .رمالا ف |

 نم بتلعإو . ورعو يف ذخإو لمس كرت قيرطلاو  ممدغأ
 لاق .فرصنا ةنمو ةنعو ةنع كل مو ةبكر لبجلا ا

 و
 ا

 أ يكل

 .ةيركلا مالا لاو دش ا را ةيرردالا| د دج تاك امك أرثو 7 ءاضرأو اولا ءاطعا ل

 ةفؤمس 8 ءايا ,ةبنعىلع رالف لوح لاقي| ةنع هاضرا ام ىلا عجرو ِهلجا ن

 ةبلع ريغ ليما 5 ثيدح ةنمو لبق . ةرملاو هيف ةزرطإو ةبلع لازأ ةنقيقحو هيلع هايا طاخعا دعب |

 || باتعلا ويف لهي ال نم بوتعلا * َكِجوز يا كباب مسالاو .ةتياكش لازا يا ٌهاكشا ياك بلسلا ةزهأ

 اول اقو ًالثم برعلا مبرضف |وكله ىتح ' هدنع اولازي ملفا |

 ليز نإ 0 لاق . ٌبينع ىدوا | بدعاو ٠ لتقلاب مانيضرا ينعي فيسلاب مانبنعا ياأ
 0 بيع اه ا 7 رب تعفو دقو اهيجرت |! 1

0 

 ١و يدا ىف نم قوشلا تاعاف

 باع هيلا نم ىلا رعش

 . يناضراف 4:يذركاس ١ يأ ينبثعاف ةعبتهتسأ 3 قي. ةضأ

 ٠ مويل ةدعإو بَ ه ةدئعإو | يأ. هللا عام (ةعتلسلا نأ ةرجتل | ةروس وأ

 قا نه لوب طونغاالت ليقو: اكمما طا كلذنعإو | نال: ايدلا ىلا مدرب يا ملكي ل معن اوليقتسي نا

 ةذعلإو رذاصم داتعلا * تت 1 نعت يف دتعنو :4ن ةتددعا | نييباجلا نم هءماق قويعاي 00 ١ يابت تارا |

 ك2 امو هي كلا رمالاو ةجعلا ع فعلا كك 0

 نم ةلركاو ةيلطا |وا ةّرتلتتلا دومعلا < دتغ |اداستفلاو رضنيلاو لطستولا :نيبام وان ظشولاو ةبابلا |
 جعامر

 .ناّدعو ةديعأ ج لوح باع إو يوقو كر ا“ ءوهليقو ىلا راتؤالا' دول أهجم دوعلا هجو ىلع ةضورعملا ن اديعلاو

 .ىرلا ىب علا د ضراالا نم ظياغلاو دوعلا فرط

 بنعأ ند مسا يو .٠ ىفرا| يا علا ماطعا لاغب ا

 . كسداولا فطعنم ةبشعلا * م اك | ةنكسا ةبتعلإو

 اذه يف ام لافي ةّدشلا ضيا ةيتعلاو .تابلعو بمنع ج ْ

 ايتن

 اتاّعو ا تاع نإ و مالكلابو وبلغ مسكنا

 كا لب 4 روس " 0 ةمالك غي تي ثتعلو . ةصاخأ أ

 تح 5 ةغل ع * مالكلا يف ظاغ تبعا * درتلا | ىبتعلا هسفن ىلا ينعي هيلا بالطو ىبنعلا ءاطعا -

 احدقلاو 2 هلا #ئً عضل :أبنع

 لاوس هيف ىنالاو ركذلاو قا مةسمرا كلل اهالي بتعلاو ٠ ا لا .مكقلاوأ

 أ

 اهنا ووك ل ةليطلإو دينعلا نوم ةدينعلا |

 أيا دما دتمْا * سورعلاو ٍلجرلا بيطأ
 | جردلا نم ةاقرم لكو نيتتكسالا نمايلعلا وا باهلا |

 راع
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 البا

 |لاجرلا ىبسف كلم مهلعر اغا ةليبق ٌبْيِبَع «قيرطلاو

 اننوك ةفي ىتح انوكرتب مل انناوبص ربك أذا نولوقي اوناكوا

 2 5 ةبوتعألا +«رذلا ةليلق يا ةبيِنَع ةبرق

 بوتعأإو .ةلجوكا ىنعب مسإو ردصم ةبتعملاو ةبتعملاو

 رّدقلا يل حاتاف ةيديعقربلا هةماقم نم ّيربرلا لوق يف
 كف هيلع بوتعملا يأ 3 توكل اهيف ةعقر بوتعملا

 قفا ]اق ويلا تفزح
 « 2ت- رظع

 انالفو. ترم 0 0 4 9 دكا ددرانع هذعل 2

 هوثلا دنع * ايت اًدانَعو ةداتع دئعي نيغلا دع

 فسوب ةروس كيس ةذمو

 لل السا نمل

 ير دئعو دنع "ريرف < دلعأ 0

 جةنل او تبعا يا ةتدلعرم مالل ذخ لاقي. ةّرعلا | ةدتعلا

 زعملا دالوا ن

 ظ 00 ديتعلا *تيغدأف نادنع ةلصا ناّدعو |.

 ازهار اجبرطضإو كيتا اًنأَرمعو اراعرتعب عرلارغع

 أ .اهحجيذ ارا ةريعلا فوزي 1 ثا ارتع ؛ يثلاو|



 * دو تس

 بع هيع

 عايل درفللاو :ةدي يملا 7ك لبالاب ّض اميبشت ةايجعلا | ةماهس تلْس رعشلا نإوا اذهف

 قار الدليل ايم كل عيبجلا دب كنا هانلاو ر جالسا تانهراإو اهلباعم

 متييال يذلإو ٌرتعملا عننملا ليبهملاو .ظفاحالو اطا ماها ىلبانةعم نسل
 هيث نم | يبعلا ماعلا * ةامابع ناك ةمايع معي لجرلا مع

 .ةهجو ةاضا ( واو ) اَيَعوبعي لجرلا ابع |ةديدش تس يف ةنمزا ركذي ري نب سوا لاق :ليففلا

 ةيراج لاقي . ةكتسححا ةّياعلا * مايه عانملا ٌنالفو| درإلا
2 

 : 00 يا. ةيباع َءَرَف ًالامع ل ماوقا ا نم مأب ىلا ٌبديطأ يا

 نع. ةدضاوم ُِ 2 اه ةيبعل قنا عزم اة 9 الا <” منك بار 5 ءابع سَ ا

0" 3 ِ - * 

 ع موق 0 3 وهو. 0 مندل /عقوا ا » نشخو ظلغ طا نبي ةيسج نبع

 نيقبرثلا دحا بخ اًماعط !وعن اذا كلذو نيرخآ عم نم حالملا ناعملا نّيلا + يح ج ذنغا لجرلا|
 صفا رصتلاو ع اع لجر * 0 رخال اذه | للا هي ةَّبَق 4: 5 دع ساعا هدرغم نار هاظلاو . سأنلا

 قوف 7 ةيكالا نا كزتح ةيابعلا * ليقث فاج ا ايل احلال ند ميظعلاو طظيخلا ةيعلا * ةقانلاو

 .ييصنلا يبعلا تا هابع ج زودملا ن ءةءاعل اىبايللاأ ظ عب فصإ ةيزلا وذ لاق ثبعلا رصقلا ! ب قبلا

 كبيصن يا. روزجلا ن 1 ٍٍى انه لاقي ثنا نيناثملا - ى قل ىع

 رث ب عوف امدقن نارثبيعلاو ٌنارثؤيعلا كئاردلا بده ىلاغ.ا ةيكانم
 ىيدهل 11 كي َج ل 0 ةائبعلا |

 كلرسلا نار0 انك اينع بشور يشي ة يلع سقغا | ةيئاز نونلاو . ظيلغلا تع |
 5 أو ٌةَدِجَوَم هيلع دجو ةَنعمو ةبتعمو ابتعمو (اًنابتعوا ديدشاو ديض[ضا دما كنبع

 رعاشلا لاق. ولعف نم.اًنيش ةنما لك ن٠ لبوطلا مانلإو مظعلا رهامعلا -رببع

 مكباصا ماما ريغ ول ء رولا .نيمانلإو سجرتلاو منجم +١ !:ملاو رهابعلار يبعلا *ويش
 عام هدللا ىلا كلو كغ يار 6 0000 زورفا ن ناعنبب ةيسراف رخآ تاو

 اناَبتَعو اَبْنَع لجرلاو . ةمال ىييحو اباتَعو ايْنَع االفو لاق .سْت ع١ ةمامم ٌرببَع سوقو . مسا لت ةني

 ىلع ىثم ريعبلإو . ىرخالا عفرو لجرب بئواباتعتو | ريكا دبأ

 نالف باب تبتع ام لوقلو.٠ نر ناو موق ثالث امم عبو ٠ نيتيسلا ٍقضاَر ارعو

 54 ةزجحا عمج ةليوارس بع + ةتينع أطا ل يا رع سجن !مئإوط ئوأن ْ
 اًبامعو ةبناعم هيلع ةبناعو :ةبنعةل ذختا بايلاو . مادق نم | ةّئاتملا ةنيمس ! إو ضايبلا ةعصانلا ةَرشبلا ةفيق ةرلا ةريبعلا]|

 رعاشلا لاق .لالدإلا ةيطاخو ةدجوملا ةنصاوو ةمال ىاخإو مسجلا ف نسل ةعماجاو 1 3 مسجلا

 قيدص نم دل اذ بتاعا د : اهلها 57 قاع الايو# ةلهب 5 0

 ”دو:ىسياف تانملا كيهذ اذا |ةقوسل اك للاي 5 ؛ لف 0

 تالا قب ان ام دولا ىف ىقىقمو | نعم نم ذوخأم دوق ةلها علا كولملا اورابي ن .نأ نأ ةلهابإ|

 ١؟؟ا|



 0 ةلبف لبحلإو . مخ ل طا نمابرض ثرقابملا *لالن با ارسنا ربع
 .ةلبعب هايد روكاوا .اهقرو تح الْبع اليعي ةرجخلا دولا لودي ة فقول ا خربت روك عضم رع ربع * ثرخاف

 هْنَبَعو . بهذ هب لبعو .ةعطقو ةسبحو هدر هيثلاو | اوبمعت ميش لكوبلا اوبسن مث. ربع ةنجك نابشو لوك
 الب لبعي لجرلا ليعو .بوعش ةتبعتشا يأ. لوبع قئالاو يرتبح|ول اقف ونوقو هتعدص ةدوج وأ وق ذح نم
 ةيثلا لبعا + لوَعو َلْبَع وهف نحن ةلاَبَع لعب لبعو | نم ةنا برعلا عزت عضوم رقبعلا حاصلا يفو . يرق
 تكسلا نبا لاق. نليعاخ كرف ال . ضيبإو ظلغ | دربا *نسحلا ةياغ يف اهبايث ةيرق اًضيارقبعو ٠ :ٌنجل ضرا

 كحاو ظينلا ه ةبده ظلغ اذا ىطرالا لبعا لافي رعاشلا لاق.ر قاب حيف ركذ ٌرهبَع نم

 6الاطخ للاعم دك هيك راهطصو ردراب رق ُثمَع اهاف َنأك

 انني طوول لستلا ا دشاو ذل كلر حاضتن هس ضور جير وأ
 لييعم ةيرصلا عوبرم نانفاب |ةّركبعلا * ةخشرت ةحاضنتو . فيعضلا رطملا ُكرلاو

 فرس ال يف ابن نوعبس امن دس: رج يف ثيدحلا فو نم ل اكلا يربح * بارسلا يل التو ةليمحا ةرانلا

 طقسيالو ةقر  اهيف عطنال يا. دّرمال 3 كمت الو | ذيدشلا) ةيوقلاو وش ةقوقنع ايذلإو ديلاو ميشلك

 ليبق يللا درولا لابعلا * دارج نطتكاو جند بدكم قلو غابصا هيفرخاف ظسْبلا نم برضو
 اضع ناك ةننو لبق .يصعلا ةنم عطقت ىتح ظاغيو نم رخاف لالج لك تاينكلا يف لاقو .صلاخلا|

 يا ماللا ديدشتب هلا مهلا يف ةغلو ٌر دصم ةلابعلا#ىسوم | ةمعزتام ىلع يرقبع برعلا دنع هريغو هاَسنلاو لاجرلا|
 لْبتلا +ةلقث ياذل ابعو ةتل ابع هلع ىلا ل اقي لقفلا | قئاف لكاهيلا بسني نحل اهنكست ةبرق رقبعلا نأ نم

 نيعارذلا لَبع ل جر لاقي. يش لكن نم تل ور دصم | ىتح .ينسحو هتبارغل ةتعنص نا نَأك . ىهنا . ليلج
 ٠ غاوفلا ظياغ با ىوشلا ل2 امض يلا يرنبع لظ اولاق

 ريغ لوتفم قرو ٌلكو ردصم لبعلاو' . خضلا ليلو | اياقب سيفابعلا + نينو نيالتفاع عركتملا

 د17 1ةابدتامقو ا عظرالا دعو ةاقراطلا فرك ط طبما 1 ةيق 'ييستبعلا * ليباتعلاك ءآيثالا بّتع
 ةنم طقاسلا وا ىيقدلا قرولا وادب غدي نا كو | لبوطلا معانلاو قلما ةوبسلا سّقتبعلا * سيفلا دبع
 ةاضيبلا وا ةرفصل ا ال بلا # لابعا جّدض علاطلاو ايا وبا لع نك ادع ىذيإو لارا
 ةّرملا ةلبعلا * سيق دالبب رثصلا ندعمو لاّيع جابت طيشنلا هاَدقَنمعلا

 تلبع ج قلل نات يا ةلبع- ةآرمإو .. ةيفتل ]و |.“ :قيدلا أف ةعلا. ةييود :ضوشبعلاو صقبملا
 .ثآليلا مل لاقي ةليبق أما مت نم ةراجةبعو كاع ادق ه فكي عع هكبعب ءيثلاب ثلا كبع

 لوبع *ميظعلا دي دغلا لبتبعلا *لبعو بع ةيسنلاو |ان] امي اء وعلا قمل ةرسكلإو ةكشت# 5 وروسلا مابا

 يو .لوبع ةنلبع ثام اذا لجرلل لاقي .ةبنملا لع | ةكبع ىغلا يف امو.انيش يا ةكبلالو ةكبع تقذ ام
 ةفرصنم ريغ قرولا طوقس وا لفثلا ىفء» نم ةذوخأ ه | هيل ابا ام وق ةنمو. ةقيع لش قيل نم يت يا
 * ةفضلا جلل لأ ًاهنلخد' امبرو تينآنلاو ةيملعلل |ةرضولا. لم ةافسلابا قلي امانا ةكّيعلاو : ةكبعأ

 جوازات شيلا لما لبعألا * ةظيلغلا ةكيبعلا | .لوعفم مسا كوبعملا * ضرغبلا باَيَعلاو نّرطا ةيثلاو

 الصمت ]وك ساز طي لارحا نوكيا كا هقول ) امج ةنوعنطصي ماعطل ةل امحا دنع كوبعملا ةتمو

 رعاشلا لاق .لياعم ج ليوط ضيرع | اهم نالَرعفلا ىيفدو ةتسركلا شي رج

00 



 سنع طبع

 مزال .قدن هنا يا . وه | طبعف اع ةقش عشلا ثالف 0 بابا نع ةدربعلاو درابعلاو دروعلاو درجعلا

 لعاب تحب ه2 منخل زل ليما قم رداع ا يضر ةمعانلا ةآضيبلا
 ثوالأ طبخعأو .ىلوالا ةسييككا هيو اع ُْ ايم طمبخخإ ؛عاو ا دوربع 2 دغ# نبل ”عان درابعو درإ# ندغو.3 يدرأ|

 رادادلا وق نبو .ةطبعأ ىنعمب اًذاف خرب 5 "هاو ٠ 0 ”مانأ ا

 ا أس 5 ليال ى :نالفو ٠ عا مو عيه 1 ب ةهجو سبع ا

 ,عاطتنا ىلا نونا 557 | هداف زعولا سبعو . ردعتم مزال .ةعجو ةبطق ةهجوأ

 تاىو.ةّرلل ةلعبعلا * قلدخلا تالكلإو او ردم طعلا | ةهرجو 0 او ري 37 سو ادع نحح ا

 يذلا طبل * نارا لمْ .ايحس ابأش يا ةطبع | سيعتو ٠ سبع ثاذ تناك لبالا تدبعإو ؛ ةطخأ|
 ديل. و .”طايعو طبع جاف و رع نم د | سايعلا * * دسالاو لعاف مما سياغلا ** مه لجرلا
 عم 1و: ٌيرط ةطنب علا نيب يا طيبع نارفعزو “ مدو' أه م يك ٠ ئربرتلا لوقو. دالك ةغل ابل لاعف|

 55 ةيه ادلا امك نإ ئرطلا صل اذا مدلا لعب ىلا | | نباب دل شاف نبا يدلل يتيعملا اذاف يسرا

 ضابتعالا فذخإو . طبتعا ردصم طابنعالا * ربل | ةكذلاو هنظقلاب اروهفم :فراكوا شاد نك

 ةاعريغل ناكأم الا دنع | تابنو# احم سبسلا-*«ءافدلإو لسد اش
 ىلا ّيثلا نالف بعبعن * إومزهنا شيجلا جسعبع ١ ىهو. طلاب فوزربلا وهو مربتسيسوا كناباسةتيسراف |

 قلما عسساولاو.ليوطلا لئيرلا تاكل + ولك هيلع  نملبالا بانذاب ىلعت امرنبعلاو "يني
 بايشلا 7 عشا د قلقا ندم مانا أو فوك |وأ ا كلا سوبعلا 7 اهيلع 200 اطاوب 3

 لبالا ربو نم معان ةاسكو عسإ عسأو بوثو لا كباغلاو امو ؛ انبر نم فاخن انا ناسنالا ةروس يفو ٠ . دسالاوأ
 نم سيئلاو قولا لجرااو مصلا عصمت ضبا هيشل وأ ءىجوأ| 4 ةئم سبعل نير انوع

 ا
 ةارمخلا ةفوصلاو د ردع ةيعبعلا * ءايظلا | *«ريفكلا عيا لَورِبكس َوبعلا * ةنوارضيف س ويعلا| |

 فيزختب ةيقايعو ةقايعو اقبع قبعي بيطلا هب قيع ةريزغ ةقان 2 سبوع

 نالفو هييف هدا ار ترشدتن ابطل باكا .بقزل هيلا ةعبر دا ةديدشلا ةقانلاؤفسعلاو ركتشلا

 ةحنلا ار لجرلا ى ع * 4 عاوأ ءيثنابو. وب ماقا ناككلاب ٌردصم شّبعلا * ةدخو ةحلصا اشبع ةغبعي ةفبع

 ف ١ ةيهاد راص هاقنبعأ مالعلا ىقذبعإو ءاهكذ كيش, ىبصلل ْن سبع ترادخلا 3 انب . ءيث لك يف حالصلاو|

 * كي قزلي يذلا لاجرلا نم ةاقابعلا * ةقلخ اس ابا شبل .ةوشبعأف ّيبصلل دلل :رانخا لاقيوأ
 ىقبي ة>ارج رثإو او ةيهادلا ركل لوا !!و ثذصم ةيقابعلا | 5 ةشيعو ةشع ةيوا ةّرألا ة ةشب .ةيعلا * ةرابغلا شيعلإو

 لافي * براخلا ثصللإو ةكئاش ةزيخو ايزل غو ةلفغأ
 دهنية ط ىنداب ابيطن اذا ةقيع ةأرمأو يع لجرأ أ يو هلع ريغ نءاهرغ اطبع اهطبعي ةعذلا طبع ٌْ

 بس يا ةناقبر ةناّقيعو ُناَعير ٌناَقيعلجر* اناا اهنع ضرالا هجو جيرلإو :ةبابغا اًنالف ”نالفو ل ةييوس

 ةناّقير ةلاقيع قنالاو عابتا ةناقبِرو ناّئبرو ٠ 5 لبق بق رش : اًعضوما مه رثح ضرالا نالفو٠ ةترشقأ

 يلا فام لابو. اان هلارعو ةقبعلا * أضيا | اهاقلا برا يف سنن ثرالفو. هاتفا بذكلا طّبعو أ
 لنا سو ولع

 يا 49 :بعو ا 8 باقع * نعم نم ٌش يا ة ةقبع | .قرع قح ه مارجا سرفلاو. مراثا بارتلاو. 5

 فاقلا. مدقتب رقاَيْئعتَك دادح بلاخم تاذ | ٠ قان نسا ريغ نم ةنلان الف يثاودلإو .ةامدا عرشااو| ش

 ا م



 بئاوجا|و لكشلاو 000-2 باتعلاواديدشريست يا
 ف -اهيلع اهفوص كبرت يأ

 ٠ نزحنإو ةربعلا وذ ريعلاو ٠ . عيلخملا لزاهاربعلا و أو

 هيف يوتس .هب رم ا٠ يشب يذلا ئونلا هلك

 ربع ”ةقان لاني٠ عيج او دحاولاو ثتؤلإو مل

 ابيع قاسي لازت هال واهب كتوم اه

 .نيعلا ةنعو ر دصم ربعلاو

 ْ ةرفن ةيوق ي )رايس

 ربع لامجو ةأرمأو لجر انكو . اهب زوانملا ربعتو

 ا اريبعلا هيف تقرقر فيلا يف

 1 |يزضلت من مث نبتموت ذوق نا ّنكاد>ا زجتنا ثيدحلا فو

 .نارنعزلا ريغ ريبعلا ناىلع لدي اذهو. ٍنارنعز واريبعب ٠|

 |* ٌررنك يا ٌريبع موقو .شيرلا روفو» ٌريبع مسو
 دسم زابتقإلا دقنلا ورج رب وسلا ع خت ةازعبعلا |

 تايلكلا هب لافو . ِْلدعلا سايفلاو ظاعّتالاو ربدعا

 |ءيث ىلا ءيث نم ةزواجنإو روبعلا نم ذوخأمر ابنعالا

 قئانح ُقرظندا وه رب عالا ارسل لاق نطو :ىرع فئالاو. نزحإو ةربعلا وذ ناّرعلا * رافسأ

 2 يالا دلع املالد 5 ءايشالا |* ىرابغ ج ىَبع نيعو ها هع لاغبأ

 . راي عالاوب .لهظااب ب ناحل 5 ضرا ىلا نيرهلا "نيف: مازاجو كازفلا بع ا ْ
 ارما انه لاقب ٠ ضحم سابنعا وهو عفاولا لباقي اما < حون نب ماس تب داشخترا نب رباع ىلا وا ةيدوهلا |

 | نم مسالأو ري هل #3 7 :دويبلا و ذوهبلا ةغل ةين :يناريعلا

 ىا عمدلا باهت وا ضيفت نا لبق ةعمدلاو ره 0 ٠

 | تارّبع جءاكب الب ترحم وا ردصلا يف 25بلا دورت
 | عونلا ةريعلاو .برعلا مايا نم تاربعلا موبو .ثبعو

 |يفرظنلإو رئاظنلا هبلا درت يذلا :لصالاو بجتلاوأ
 مى

 0 لاقي اهب ظني ةظعلاو ل اوخالا

 هاي ناك ةزرخ 6-5 ا

 | لزادطة رع وب و٠ رباع تم هيلا .نزحور ةربعثتاذ ظ

 ودتلا قم كلبتاام ييربعلاو يناربعلا ٌيربعلا *« عيلخلا |

 ملا ند ةعّذملا روع كل + رظعو راه الا طوطش ع |

 ع 5 تفلقالاو رئابع 26 مصنلا دعل وأ رغصا وا أ

 فلخ يت ١ و نييرعشلا ىدحا روبعلا ىرهشلاوأ
 كلذ عجا هدا تريع اهمال كلذب تيم ةازوجلا ا

 برعلا دنع رببعلا ةديبعوبا لاقو .نارنعزلاب عيجت
 ىثعالل ديفنإو# 7 نارفعزلا

 ٍسورعلا ءادر 3 56

 انكليلنلا نيمار نارنعزلا ريعلا * ر عش يف

 ا

 9 دياب

 دارتوي ىلطي دقو. عقاولا يف تبانب سيل يا ئيرابنعا
 )اعل دلل ابشر ابظالاخ ةينانما رجلا :(لياغيام
 دنع راباعالاو . ضخم رابنعا ال عقاولا يف تباثلا ءيثلا
 هربتعتف ةإورلا ضعبل تيدح ىلا لات ترا نيندحلا

 أله فرعتل ث

 أ| تييع رابلعا وه نييلوصالا دنعو . هريغ هيف ةكراش

 ,دحلا ريس ةأورلا نم وربيع تايإوزب

 || دنع ةيرابنعالا رومالاو٠ 8 ةعنانع قدرا ادت ةنارع ار يق نفقا عبع |
 يأ يف ءأ ءايكحإو نييلكتملا .رئاصبلا يوذا ةظع يا راصبالا يلوال ةربعل كلذأ

 ا ل لكبار وسو تاضرفلا لكا قات اذ بيل شيرحلا نب ةعيبر اهسب

 ا درت كام فو تادهاشملا ئض مسق ةيرابنعالا يا ةريع ا لاقي .ربعلا تنام ةربعلاو .ةربعلا

 [دقو جراخملا يف اط ةرحد#

 | ريعتتسا المو ٍءاَضْيا تاَييادجو تو نطابلا نما
 [ةنينسلا يف شخ ريياَحلإو. ةيظح ريغ يأ ةريعتسمو
 ” دل تلا كاف يس قبو غوت دز لااهيلاذعب

 || .روبعلل أهلا طشلاربعك]و . ةتيفس وا ةرظنق نمرهنلا وب ٠|
 ِ رم منو » ةتربعا لقنالو رولا ريفكر عم ليجو
 |.دعب نتخي مو مني داكر يعم ”مالغو .شيرلا ودوم
 ||.اط بلصا نوكيف نينع ثالث جت 3 ةقانلا ةريعملاو

 نبا ايو.ةالنعلا اضيا ةريلاو :ضتخت ل ةربعم ةي راجو
 ْ د ل

 01 يل ةيَرَع + رد * قامسلا بربعلا



 راض

 يو ..ةلدابعلا دحإو ملَدْبَعلا * ريبزلا نبإو اعلا

 .يسنيع طوفب سيلا دبع ىلا اوبسن كهل دبع ىلا ةبسن
 ضيا ٌيوال دبعلا ل افبو .رصمب خيلعب مسا ضيا يل دبعلإو

 اروبعو اربع ةربعي رهلإو يداولا رع
 رعاشلا لاق .اونام موقلإو . مربع ىلا مردع نه ةزاجو

 تامل انل "ناف ْرِبْعَت ناف
 روذن ىلع نذف ربت نإو

 ةنم دب ال امرظتنن نحف انيقب ناو نارقا انلف انتمنالوقي
 ةناك رم يا.اهقش ليسلاريعوءارذن منان

 ثرج اَرْبَع لجرلإو .زاج ها ,نالفبو .!ممطقو اهتش
 ةنوص عفري لو 4فن يف هريدن باتكلاو  نزحو ةتربع
 شبكلإو . ف امو اهتزو مكرظن ماردلإو عانملاو هنتارغب
 ربخإو اهرسف ةرابعو اربع ايؤرلإو . ةنس هيلع ةفوص كرت

 اهريعيو اهريعي ريطلا رخو ءاهرتا هيلا لوقي ام رخل
 برعلا لوق ةنمو .ربدعا اربع ربعي ةنم ربعو .اهرجز
 نم لوال اف. اهريغت الو انيدلا نيم نعال إلا

 نم انلعجا ىنعملاو .رصن باب نم يناثلاو لع باب

 اهربعي نم ال ايندلا يف ك اضر نوربتمي نبذلا كدابع

 اهرمع سومانلا خس ضعب يفو ٠ كلذ رامثعا نود نم

 رباع ةاراإو رياع وهف ةتربع ترج لجرلا دعو . ميلاب
 رعاشلا لاق .اًضيا

 يفدرم تنا له ٌيدهنلا يل لوفي
 ديباع كمآ رغلا ثفادر تفيكو ٠

 ا يا.برعا هيسفن ا :اهرغ ىنعك ايورلا ربع

 0 ةرايعلاو ةربعلا مسالاو.لكت و ةنع برعأ مريغ ةنعو
 ا : نا 1

 ٠ زو يف غل ابي مو ارانب د ارانيد ةنزو به ذلاو .زاج 2

 .هنيع ربع ةارا .نالفبو .قيرافنلا دعب ةلمج ةبزو وا
 رّقو ةاشلا ربعإو .ويلع ٌدتشا رمالا هبو . كلها دبزبو
 رظنو ةربدخا ثلا ربلعإو .اهّرجي ل اماع امكرنو اهفوص

 هبو . بجكأ ةنمو . هيكحي هاع مرإظن ىلا درو هيف

 ةنربع ترد لجرلا ربعتسإو . هب ٌديعا انالفو . ظعَا

 . اهربعي ا ةلاسو هيلع اهصق ايارلا انالفو..نزحو | نب ورع نبا اولخداو دوعسم نبأ |وجرخا ةعبرا مريغ ْ

 ريع

 لوقو ١اهربع ةلاس ماردلا انالفو . اهربع ماردلاو

 ظلاو رابعتسالا كيس ل ةيطساولا وتماقم نم ّيربرحلا
 لوزن بلط ةلصإو .ةاكبلا رابعتسال اب دارا رافغتسالاب

 ىنعمب ةيرعلا لها دنعو لعاف مس رباعلا # ةربعلا | ةعطق

 رباع لخدو. ةنيزح ةيكاب يا رباع هيا . يضاملا

 + ةماقا الو فوقو ريغ نه ازانجتو ارام يا لوبس
 ةرامعلا ان ةزئاج يا ةرباع ةغلو .رباعلا اعيش ةرباعلا

 يناعملا ىلع ةل ادلا ظافل الآ تيس .ّرم اك ”مسإو ٌردصم
 ايكرغدف وه يذلا ريمضلا ىامرتفت اهنال ٍتارابع

 يا اذه نع ةرايع اذهو ١ روتسم وه ارد ريعملا نا

 يلة ةراممعلا نسح نالفو .ةلالدلا يف هل واسم وأ هانعمب

 ةل ادلا ةعع | ظافل الإ يف ةاغلبلا دنع ةرابعلإو . نانبلا

 | نييلوصالا دعو .اًعيلب اصف امرت ةيكرملا يناعملا ىلع
 .ىنعملا موهنملا ظنللا ٌصنلاب دارملاو ؛ٌصصنلا ةرابع شا
 ةفاضا باب نم نوكيف ةضنلا نيع ًصنلا ةزابع ىنعم
 ّصنلا ةرابعف .ءيثشلا سنن طوق يف ا؟صاخلا ىلا ماعلا

 تافيرعنلا يف لاقو .هل مالكلا ىيس”كحوب تبغي ظنا
 تيس مالكلا هل قوسملا ٌييونملا لضنلا يف صنلا ةرابع

 نم مكتملاو ىنحملا ىلا لظنلا نمربعي َلدتسملا نإل ةرابع
 لوع اذاف روبعلا عضوم يه تناكف مظنلا ىلا ىنعملا

 ةرابعب الالدتسا سي يبهلاو رمالا نم مالكلا بجومب
 يااّيع ليجو .ةغل اببلل لاعف رامعلا *ىهتنا«صنلا
 يداولا رّبعو رسل 2 اهلل ئوق

 ةغبانلا لاق .ةتيحانو ةطاش ربع

 ةبراوغ تداج اذا ثارنلا امو

 دبزلاب ٍنيربعلا ةيذإوأ ير

 بذكلا ربعتانبو : لهالا ريك يا راعو ربع نساجمو

 ىلا تارثلا يرغ ىلع ذخا ام اضيا ربعلاو . لطابلإو

 انألف ىرا لافي .اهيكبت نيعلا ةننس ريعلاو .برعلا ةيرب

 ةهركي ام ىلا يا..ينيع ربع ىلا رظنيل ةنإو هينيع نع
 ةعاوحإو ءيش لك نم رينكلا ضيا ربعلاو .ةنم بيو

 1 7؟١



 نم ىنش 07 ابقو دبع معاج معو ةلبع ميعما |

 3 يدا ع ةبسنلاو .ةريكلاب ةيئارصنلا ىلع اوعمتجا برعلا |[

 قو ىلاعتا هلل ميظعتلا ةباهتو ةعاطلاو ردصم ةداّيعلا

 ىوه فالخ ىلع فكما لعف يف ةدابعلا تافيرعتلا|

 اكحالا ىلع ءايقفلا دنع تت ادابعلا قلطتو ّ اًمظعتوفن

 ديرابعلا# تالمامملا اهلباقيو ةرخالارماب ةفلعجلا ةيعرشلا |
 سانلا نم قّرفلا امهظنل نرم دحاوالب ديدابعلا. ||

 قرطأاب ماكتالاو 0 0 يف نوبهاذلا لاو
 ةيدابعلا * هيَورْذَم هيلا ةديدابع 0 ةدنعلا

 يف مان للوق ماّون لجر دوبَع * ةيضابالا نم ةقرف
 نم. لثملا هب بّرضي اعومسا ليقو نينس عبس هبطا#

 كولملإو اًقيقر وا ناك اًرح ناسنالا دبا * ٌاليوط مان

 لي كنا 50 ده كورال اف ةنض, لضصالا فان وهو
 نيدلوملا مالكن م يغزلل ديعلا لاعتسإو .هكعسالا لاعقس
 نادبعو نادبعو دابعو دبعاو ديبعو َنودبع ج

 لري .نارار

 و دبعو ىدعو 1 ديعو 0 دعو ناَدِع

 لس

 ةدبعو نوديبعو ةدبعأو |وةدبعو دوطعَو دابعإو 37 00 2

 عبجي ىلاعت هللا ىلا فاضملا دبعلإو تايلكلا يفو . دباعإو
 فرع فو . خل اغلاوه اذهو ديبع ىلع هريغ ىلإو دابع ىلع

 اذا قيسلاو  ىسلواباب ةضخت ادابكلا ةفاضلا تاؤاوزلا
 اناامو ىلاعت لاق اذطو دايعلا نمثعاوبف هللا ىلا فيضا

 لظلار ةعارلا جيم تام اسيا كتل و ديبسلل مكلاظب
 ةفاضال اب نق ذبعو ثعنل ابق دبعو . ضيرعلار يصفلا
 ةرذلاو . ةماو دبع ةإوب|و ب دوبعلا يا ةنونقلا ضل اخ ينا
 :رئلإو عدباع عج ةّديعلا * ةابتنلا دنع ةمالا لثيال

 يِدْبعلا * ةئآلاو بيطلا ةةالصو ةلئبلاو نمل إو
 * اضيا ٌيسقبعل افيو ٠ سيفلا دبع ىلإو دبعلا ىلا ةبسن

50 

 ةءاطلاو خلا مما ا تما .اًدبع خت | ديعتسإو هدا ا ةذاعلا ةاعدو ادب

 ظ دبعلا لمعي نا ةدابعلا ليقو . دايسالل قاقرتسالاو هل هللا هذختا هيا يضم 6 2 دعا رالف لاقي

 | ةيدوبعلا نا كن ينموملا ماوعل شو ىلاعت هللا يضرب اهب

 | تافيرعنلا يفو .كلبر لعفي اهب ىضرت نا قو مهصاوخل

 يف | هاردلاو . ةيدوبعلاك ةعاطلإو ّيدبعلا ثوم ةيدبعلا

 يجول طرا ىو دحلا ظفخو دوهتلابةاقولا هب دوبعلا
 نيكل اسلا ضعب دنع ةدوبعلا ليقو . دوقفملا ل عربصلاو

 هل ةبحجو ةنم ةايحو ةبيهو ًالالجا ىلاعن هلل ةدابعلا ف | ى

 ةدابعل اف . ةدابعلا نم ىلعا شو ةيدوبعلا نم ىلعا و | م

 حورلا اهم ةيدومعلاو .رمالا ةمافا و .ندبلا اهلح

 كاب ىضرلا فو
 0 ءاو٠ ديعلا ريغصت

 لق هي هيف نأ لاقي ن ناك دإ داأئ مما ناديبع *رطملا

 ةنباقلا لوقا ةنمو قوي الو عرب الف ةتعسم

 انتويب متيفن دق نأ ّ ئنمأ
 هرب الحلا َنادّيع ىّدنم

 ثوم ةديبعلا * تاديبع دعبك دعب ىلا انت ب متين لوب

 نم عيسن بديلا # فاقلارسكب ةيفلا يا ثذحلاو ديبعلا
 هللا نا اولاق ةّكجرملا نم ةقرفو ءاسنلا ةسبلن دوساريرح
 ىلع مدا قلخ هللا نا يور امل ن نا.نالا ةروص ىلع ىلاعت

 روههشم لجر مسأ ديعمو.5 هيف بعل / عضوملا دب .هللا#هتروص

 ول لالا اميل افباعم ج ةاحملا ديعملاو .ءانغل اب
 7 ن. مل ةغلبأو دن لاو دض مركماو وريغو قبرطلا

 نارطقلاب هونملاو ةامالو -ءالو ثا هبف ام لبو
 هكر ةنينسف راب يملا | ةدبعملاو

 اريك 0 فئانسلا مد

 حاَدَر امناوج اقم

 || ةيسخالا اوفل اخ ةبل اعنلا جراوخلا نم ةقرف ةّيدَسحللو
 كر ِف ةبلاعثلاو ناكرمملا تر 3 تاملاسملا جيوزت ِف

 ديبعلا

 ةلدابعلا * كولمسلل دبعلا ماللا ةدايزب لّدْبَعلا

 ١ دعا مقا اهم ةيدوبعلاو . م

 ا امأاطخا اموا ةيل الا ةالفلا د



 ثيبع

 م ضرالا نمل 0 سلو
 نبا لاق لاق .طفرعلا ريفاغم نم رطفن يتلا ةبيبعلا|

 ىلح مايلا ةوضني وش اغللاو.ةتل اسغ اشللا ةبيبع تيكسلا |

 ايلالو اولخا جوع 3 رع قلاساةابااللا هيلعأ

 ونلا ةد بر ككل < دنعأ ا

 كا طظياغلإو ريثنلا غصألا ا

 ديعبلا وا دع يف لهسلا داوجلا وا ليوطلا عيرسلا
 ريثكلا لودجإو ةيرجلا ديدغلا رهلإو يرجا قردتلا |
 ةمالسل دشنيو . بيباعي ج ةدئاز ةآيلاو . بال إو هللا[

 اًمسرف فصي لدنج نبا
 .هدبلق لعبا اهتاذل بكس نأ

 رشوبعإ ذا دل ومدالا يفاص

 اهاول اتبع اهتبعي هدي تبع
 ثرالفو .هب ةطلخ انّبع ةثيعب هيل اب مثلا كبع

 .لزهو بعل اَئَبَع ثبعي لجرلا ثيبعو .ةئيبعلا ذغغا|
 كرا ممشللا دخلا * باع وهف فخغسا نيدلابوأ

 ضرغ هيف س ) وا ةدئانلا مولعم ريغ رما باكترإوأ

 "د ثلا * ةندئاف تع ن نواب

 لاق حا لاو ا _-
 | لع يطب  نيح ةيطر غرفي طفلا ةئيبملا الكا دعاصإ|

 رغملا ىلع ةنغرف اذا ةأر اا تبع لاقي. 4 طاغف هفاجأ

 فتكشابع 2 يثبعأو يلكبا لاقي .ةبطر ةسباي ليعلأ |

 . اطيخ دق ريعشو ب ا 0 فب يب ال

 غلا ناو ةلداو ةليكو ةدحإو ةثيبع مغلا 55 ظ 1

 ابشع طلنخإو اهيف تاخد ىرخا امدغ تيل اذا ْ

 | ب د كوراحلا 5 2 ءأأ|
 0 بما

 أد تابنو ء ها ةرثك 30

 ا شسرذلا بوبعلإو ٠

 | ةضرغ هيلع بترتب ل العف لعف اذا لعانلإو . ولءانل عيحت

| 

 | لكي قيوسلاو طقالا نم ةلصإو لدم وهو : ضعي

 ديع

 رعاشلا لوق امإو . لّكاليف نمسلا يف
 انداس يئاَتبْوَمْلا فيصخملا ام اذا

 ادهرسملا فيدسلا انزتخإو هانكرت
 ييلأ و نإلل اب ط ولخم رو نمو قيقد ود لافيا

 تبن اهذاث قو و ناَدْاِمعلِاو نا
 البا فصيزجارلا لاق .جيرلا بيط

 نابع يناج ينتاك يناتص ادب دفو اهيراي

 هللا 3 و ىركملاو ٌرشلإو ديدشلا رمالا دارس
 بَيَضُت اهعاشي نمااهتم, نملخع ال كولذلا ةردك ة رو
 كي 3 بيرم لكل ًالثم

 لوقب ام يببال يذلا مادَطلا ضيغبلا علا عع

 او دل - راع

 0 رر ع رر

 ةداتعو ةيدوبعو ةدوبع هد كا هللا دع

 : ةدحوو هيد عرش مزتلاو ةهدخوّلذ 3و عضخو هل عاط

 ديحو: .تييرغأ هيما ةياذإلا هياكدع لوذل ترعلإو

 ةروس هذ ةنمو لبق“ فنا ةنمو ٠ لكيضع انعذقب هيلع

 .نيدباعلا لوا انأف دلو نهحرال ناكنا لق فرخزلا

 قدزرنلا لاق
 ايادي : 2 ينالحا كيلوا

 1 راج 54 وجنا نا ديلا

 قا دباع ىلع بجي ا. ةيبرح ا هتماقم نم ّيرنركلا لوقو
 لبالا تديعو. .نبدلا قابو دحام دباعل اب دارا | ى

 ءيثللو .مال ىسفن ىلعو .مدن لجرااو٠ انيدع: كوع

 ةريغو قوبرطلا دبع * ةركئا هل آاق ام ديعو. صرحا

 ثالفو٠ املتخ ةنيفسلاو ٠ ا 17 ريعبلاو .ةللذ

 .ادراش برج ريغبلاو ةاكيغ هذختا اًالفو ادبع ذختا| ٠

 تالا رطل و قدا 1١ يل انك يؤ مف.” ار دقاق
 دبعإو .انبع هنختا انالف دبعإو . مايا ينكلم يا اًنالف

 . ةوبرضف هيلع [وعمتجا لجرل اب موالاو .اوعمدجا موقلا
 .تبطعوا ةتلحأ 00 عيبأ يا لوهججلا لعوب دبعأو

 عنتما ُريعِبلإو . ةدابعلل درفنإو كلسنت لجرلا دبعتو
 هذختأ اًنالفوءايعا ىتح هدرظ ريعبلا ثرالفو .بعصو
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 كك

 دل ليال ازا لاب اياب البي ومع تععمم
 3 هس

 مئافثا يأ مونلا هاعاعب تح ةيعا ج ةروظنو ةلثم يأ يف شو. ىلا فورح نم رس نماثلا 0 ا
 اههروص نال كلذو . نبع اهانعمو نع ةينازبعلا يفو يع هيئابرسلا

 لا م الج ىف للا كوكلا دبع يريلا هللا ف
 ددعلا نم نيعبس نعأ |

 ناعما ب عف ركذيس ءابلا فيذختب معلا

 ]صم فيي دجحلا ةنمو .سسفنت:الب هللا ابرشدسملا 2 1 1 ا وا م د .ةعركو ةعباتل وا ةعرجوا ةبرش ابي هاما بع ١ نع يلاو .هأّيه امنع ةأبعي رمالاو عادلا 7

 :11ا برش ٍثمعلا حاوصلا| ينو .اًمع ةوبعنالو اضم لا يلا شمر كا
 رااملاو سلا نم دابكلا تيدحا فو : نِصم ريغ نما ظ

 دثع تنوص ولدلآ ت بعو. تسال كاع برشا عاسول اع ”ايعن 2ث

 بيعت *ةجوم راكو عفنرا اًبأبع رج بمحو .هأملا فرغ ى 1 ان رس ا يكل
 | . ءاملا ا 04 ايد كملف دل واقرب املا لق ناقرنلا ةروس يف ةنمو لبق ردم

 | ناو بايعالف ها ةلبظلا تباصا اذا ملوق ةنمو كب ةأعدالوا ير مب لعفي ام دهاجم لاق .كظاعدأ

 1 1 ناك ل ةندجو نا يا .بابأ الف ةبصت دنع كل رنزو يا جاجزلا لاقو. ةوعيطتو ُييدبعتا 1

 أ| ضرعاف ءيثب رفظ نا. بّرضب .هبرشو هبلطل ايم يدنع هل ناكام يا هب تبع ام لاقي .كديحوت الولأ

 كيلا .ظعبو ةصوتملا بابلو .ةنع ةانغتسا ةنعا وأ امو. لقنلا ءبعلا لصإو لاق .ردق الو نزوأ
 | بابعلا ةنمو .هيثلا لّوأو جوم وا ةترثكو ةعافترأو ةعيهز شيباو رمالاو عاخلا يح * يلاأ ام نالفبأ
 ْ ”يناغصلا ةلبكي : او.ةغللا بتكربكا نه وهو قاغصللا هيب تاور م نع لاو ّ 0 8 |

 ليقف | هكبعلا *# تّشّنحا ةابنعا ضنئااحملا تابنعإو زف البأ

 ماو مولعلاّراح يذلا يناغصلا نا | سّبلي مادق نم حوتفم امجوا نييكأللب فوص نمسك |
 مكب ىلا ىمتأ نا ىرمأ ىراصق ناك ملا * ةئيعا ج مخولا ليفثلا قمحالاو بايثلا قوفأ

 .ر ق ب حيف ٌرقبحلا عجار . دّربلل مسإو ٌردصم علاه بلا * ةيابعلا لوفل ةماعلإو روكذملا ءاسكلل ءايعلا |

 ةلعتسنو.ندّرلا ثمعلإو .اهّوض فخيو سيشلا معو بع لاقيو.س.شلا ةةيضوريظنلاو لآملاو ددصمأ|(
 بعلا ٌبَّحو .ردصلا ةهلبوثلا نم ندرلا يلي ا. ةماعلا .  ناك ميغ ايا نت لتفاز لقت كرا“ موك |

 ىل كاكلا ثبح درصك ب بعلإو .مهدنع ءاسلا لح نأ 3 لاقأ

 ببعلاو ٠ ثالغألا نم رج وا دآَرلا وا بلعتلا بدعأ رمش الو ردي ربغب يناج 1[ نع ليقثلا «بعلا لاحت |
 داكيال ةأرملا رصفلاب علا # ةققدنملا هايملا قدمك |ريظنلاو لثلاو ٠ نكّبع اهو لذيلا اًضيا هبعلاوأ

 هور

 او يلا * داو اط ثوه| .ءيشلا هْبَحو «يتلا هئببع لافي. مناي ءيملاك|

 دل لاقي. كال لك + وريعو ا نما

 ج ضئاحلا ةقرخ ا .ةبهذمو ةقيرط 9 1 دعاهأ

 هيضراعبو مردصب ناك

 * ةوذغل و رخغا او ربكلا يعل



 بوظ
 را *موقو» 00 # ياروظنم د راعلو» .لعاف

 اًرويظم الف انانا ةومصالا لاق .بئاجن باعصا اوناك |
 |اناتا ريغ لاقو هديا ةريويظلا تقو يف يا

 7 هجولا وهو لاق .فيضختلاب اًرهيظم نالف ا

 نا زوجيو ةراهيظل اك ضعب قوف اهضعب لعج هب دارا

 م

 ( عنمور صن باب نم )انو فاليو ةفوظ افاظ

 ا 0 "خا اهدا اهفاظبو هتبقر ف هلل ”هذخا * ةدرط | اذا نوبت الواكد ثباكر يا د ل يا

 | هدحو يا اهفاظبو هتبقر فاوظب ةتكرتو . 0

 يلا * َقمَح ةآوظا لجرلا ىوظا و
 ٌنايَظلاو ؛ظلا * ًاّمنن ام لّوا ةنيجلا هللا فينختب رعاشلا لوقو.هديدشلا رهظلا يونلا

 ةلذملا لاق نالت وهو لضلا| اًددع اهَلَح يف تّدعضأ اهنانسا
 لمح وذ مايالا لع ىقمي للاب "0 ليواورأاب اعيج تاروظم

 نسالاو ٌنايظلا 4 رحب

 للا ةينب سالاو لسعلا ناّيظلا لاقبو .ىتببال ينعي عمج لبوإورلاو .كلنيعميا كريهظ وه كلوق نم نوكي |

 غّيدي رخآ ثنو بلا نيمسا, اضيا ٌناَيكظلاو . ةيلخلا يف نانسالا فلخ نوكت دئاوز نانسا فو لووار
 *مداو . ناّبظلا ةريثك ةاَيَلَم و هيك كر رابنلا نسر نساك لا
 ناملغل اب د ارا تاظمأ ىلا لجرلا »لقا كرف

 * ةبغ اييلظن هاّيظ أيظ

 قمحالا لجرلا ١ |سينلا حايصو
 ة«'ولخا كد ا جايطا دنع

 أ

 هآظلا كباب مت

 بباب هيلبو

 نيعلا
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 كرهظ ةآرو اباعجت الو اهتسنن ال يا

 بناها نارها حاحصلا يف لاقو ٌبارْيظ ج شيرلا

 ٌنطِبو ريظ او آلا ةيا نآرفلا نم لزن ام ثيدحلا
 جانحا ام نطبا ابو ةنايب رهظ ام رهظل اب دارا ليقو

 كلدع باغ امو ربختإو ثيدحلا اًضيارهظلاو .ريسفت ىلا
 5 ربسبغر هظ نع ع لكت لاقي ةنمو ءرضخ امةلباقبو

 امصلا مسلك ديكأيلل وفن ىلا ءيغلا ةفاضا بأب نم

 ةاطعاو ٠ .د:كع رماط لكل اي نأ زوجيو :نيفيلا و>و

 فينخ ”تالفو .ةافاكم الب ءادتبا يا دي رهظ نمأ

 ريتك ياوهطلا لينتو ل ايلا كلف كلابووتنلا

 رهيظلا نارقإو .رفسلل خمزم يا ٍرْهَظ ىلع ءوهو :لايعلا

 لزان وهو. برحلا يف كرهيظ ءارو نم كنوكيمي نيذلا

 نيبو نودلا سكت الو ةينثتل أب مهر فظو مريظ نإ

 . مايالا يفوا فت.وبلا يف يا نر روظلاَو تءرهظلا|

 أرق اذكو. باتتكالب ا الج اجسام يك ىلا ْ
 .اقنا ركذ يا رهظك ءللع عئنإو .هناسل رهظ ىلع

 | نميا اردو . ممضرا رطم م نمي اًرهظ معدإو لاسو
 .ارينك اريخ يا ٍرِهَظ رطم كنم تبصاو . مريغ رطم

 اندنشن

 ([0 بلقو .ةقرسف رهظ يس اذع يا رْهَظ يداع صلو | نآنالا نمو مالعا نإويحلا نمر هظلاو .ركذم نطبلا
 بّرضي لثموهو . هيف ةبارءاسو هيلع ر غن يا ْنِلا رهظ ج ورخا دنع رمل | ىفدا ىلا لهاكلا رخوم ندل نم

 | .دهعلا نع ل اح مث ةباعرو ةدوم ىلع هبحاصل ناك نمل | ٍربظب يتجاح لعجتال لوقو . ٌنارهظو روهظو رهظا
 أ| اذا ٌنْلا كسسم نال ةملاسملا دعب ةيراحلل بّرضب دقو| اضيا رهظلاو .

 1 لعفيالو هب ينل الا نكي ل اًجراخ ةرهيظ لعجو ةبلف لاملاو ةيدنلا ردنلإَو ٌهولعي بكارلا نال باكل
 قغأ يل. يدب رزه ىلع لكب وهو . براحلا ألا كلذ نم ربصفلا باجنإو اهولعب هنا لجرلا ةأرمإو ريثكلا

 .راهظا جرْلا ةالص هنو لاوزا ةعاس رظلاو | لاقي. ليوطلا بناملا نادطبلاو شيرلا نم ريصنلا
 ؟تغي يذلارهظلاو ”ظ دحاولا نانطبب 4 ةشرت الو نارئيظب كمس شر

 اني ب كنوع يا اذك ىلع كلترهيظ انا لانيإ َرَبْلا قيرط ضبا رهظلاو .نادبعو دبع لثم ٌنطبو

 .ةافحلسل |و نيعملا ةرييظلاو ٠ رهيظ فلخ يل ةترهظ فالخ تنكلا رْهّظو . عقنراو نمرااسطعاو

 | فراغو هتريطو هتريح يفانااجو» تعيبلا عانم ةريظلاو | ةنمو .هلب رأت نآرفلا نطبو ةظنل نأ رفلا رهظو . اهطب

 | مالكلا يفول اخدا ةدئافو.مهظعم يفو مطسو يا مربظأ
 ٌدحو رولا ثوم ةريويظلا * ةرببظ ةقانو .ايوقناك |

 دح ةتيتا لاقي .ظيفلا يف كلاذافاوا راهنلا فاصتنا | ءةآرو اًرهظو ةمادق مهنم اًرهظ نا ىنعملا ناكف مهلا

 | !تري ةعدإو .ةلطا اذه: هيناح ٍس هيفا ةناكف

 مسالا وه ةاحنل | دنعو لوعفم مسا رهظأ إو . ىقعمو ة هنز

 .داضلابف ليج ريض آلا اظل اب بّتكيٍريَظ لكو .دبلع

 . نيعملاو نوعلا ةرهيظلا د هرهيظ تش

 نا ةجاحلل دما ريعبلا يِرْعيظلا * هتريشعو ةموق يأ| ٠

 نال ا ةعونم د اش ٌيِراهَظ ج هيلا عينحا

 0 1 ا

 || يذلا اًضيا ْيرهظلاو .بمسلا تاريبغن نمءاظلا ردكو

 || ةروس يف ةنمو٠ 0 لع ةاسنتو كرهيظ هآرو ةلعجت

 ظ .ردصم رومظلا 3 ايرظ

 | رييبظلا * يل جتا دع ىراصتلا 000 ديعو

 اريبيأخ انل نك“ مانا لوفن٠ نيعملاو ةرفيظ يح تشي يذلا

 كلذ دعب ةكتالملإو مرغأ ارملة اك يل

 ركذملا هيف يوه دق ًاليعَف نال ةعبجي) نإو ٌدِرظا

 ٌيوق يا ٌرِيظ سرفو لجرو ٠ عيجبإو درفملاو ثنولإو
 اذا ةرامللا دي ريظ ومب لاقي يممالا لاقو .رهظلا
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 ءارو هوة ذختأو دوه

 ردص.. راهظإلا * ةريهظلا معاق ماق نيحو ةريهظلا

 ا ماغدالا فالخ هاّرفلإو تيبيفرصلا دعو .رهظا| ٠
 ةاحتلا دنعو .اضيا نآوبل ا, سيو . هكرتو ماغدالا كفا

 دوعصلا ناكم يا دعدأ رهيظأو .راضالا فالخأ

 مسا رهظكلإو .اًضبارهاظلا هل لاقبو ريمغب سيل يذلا



 فالخو لاف مسا رداظلا دبنايللو الم يامر يحمل
 يذلا وه ةياهنلا يف لاق .ىلاعن هللا هانا نمو نطاببلا
 رهاظلا بغاولا لاق و٠ ةيلع الع و يش لك قوذف ريظ

 نيجودز» الا لانبالو ىلاعت هللا ةنص هب نطابلإو
 ةيهيدبلا .انتفرعم ىلا ةراشا رهاظل اف .رخآلاو لوالاك
 ىلاعت هنا ناسنالا هيلا رظن ام لكيف ىضنت ةرطفلا نافأ|

 نقر: ةقيقحا هتفرعم ىلا ةراشا نرطابلاو . دوجوم

 | رهاظ |ورذو ماعنالا ةروس يفو . هتاذب ٌنطاب هنابآب رهاظ
 | مالا نم اوكرتا ىنمملا نا جاّجزلا لاق . ةنطابو مثالأ

 3 ارجل هللا مرح اك اوبرأل ال يا نطب امو رايظأ اك

 تاداتنعا ه هنطابو سد اولا لاعنا لحل كيفوملزس

 لاتبو .باتكالب ادنح يا اًرهاظ 1 بولتلا |

 ريثكل اق . لئاز يأ. هزاع كلنع ٌرهاظ ٌرما اذهأ

 اعل ف نوشاولا اهريعو

 اهراع كنع رهاظ ةاكش كلتو
 لاقيو. ريمضب سيلا ىذلا مسالاوه ةاغل |١ دنعرهاظلاو

 | دارا رهظ ظنا وه نيدلوصالا ددغو .اضياروظيلا هل

 ءيلدالا عضول اب ُصاخلا دارملا يا ةغيصلا سفنب ةنم
 دارم ملَع اذا نال مكتملاب صنخملا دارملا نود ّقرعلا وا
 هلِجال كسلا زكمملا دازم نال اصن نوكي مكمل
 | مالكل سا وه رهالتلا تافيرعتلا يف لاقو .مالكلا
 الي نكي وشتشاا قبلإ عماسلل ةنم دارملا رهظ

 :دكتا اموهرهاظلا تايلكلا فو .صيضخنل إو لبواتلل
8 : 

 و | .ةؤخلا هذضو ركذتو لئات ريغ ند عماسلل انعم عتفنإو

 (ىنعم وهام نال ةغللا يف 95 ٌصنلإو رسفملاو رهاظلاو

 لها نم ناك اذا عماسما ىلع ىنخيال لكلا يف ظفللا
 2 ينل لها دنع ةرابع معلا رهاظو .ناسللا

 تابلت نع ةزابعيدوجولاازهاظر تناك
 ةدحولاو ”ينيفح ملعلا رهاظ يف زايتمالا نراف .ءامسالا
 اهل | زاينمالاو ةيقيفح ةلحول اف دوجولا رهاظ يف امإو.ةيبسن

 اهتايعا روصب قححلا لت وه تانكمملا رهاظو .يبسأ
 لاح كطي أ دقو ."يلالا دوجول اب ى 00 اءافصو |

 دار ١ ةياورلا رهاظو يعدل رهاظو *ييل ارماط

 ريخصلا عماجلإو ريبكلا عماجمإو طوسبملا ةيسام امبب

 ةباورلاو بهذملا رهاظ ريغب دارملاو . ريبكلا ريسلاو
 يفو . ىهتا ..تاّينوراطإو تايناسيكلإو ثاداجرجلا

 ما.الا ىلا ةبوساملا بتكلا يف ةيإورلا رهاظو تايلكلا

 نيريدإو نيعماجإو طوسبملا ةياور يثو ديحم
 اهبهج تاينوراطإو تايناجرحارهاظلا ريغو تادادزلاو

 كدا تيلادلع ذرلا نورا هاييقابا دل |نسحلا نبدبعم

 رهاظلا ثنّوم ةرهاظلا * هيداب رمالا رهاظو ٠ هجراخ

 ةظحاملا نيعلاو راهنلا فصن موب لكةدرإولا لبالاو

 رهاوظلاو .ةتريذعلجرلا ةرهاظو .رهإوظو ثارهاظ 3

 ٠ اموطب حاطبلاو ةيدوالا يلاءا» ضرالا فارشأ

 لافي اك. ةكم رهظب نولزانلا يا رهاوظلا برق
 'يعصالا لاق. امموطب يف تيلزافلل حاطبلا ُنْسَرْق

 رعاشلا لوقو . القي قبب يأ ضرالا رهاوظ تجاه
 ةرهاظ فوج هايل اوهتنا ىتح

 مرارالو داع ملبق نست لام
 * هامل ل اح ةرهاظ لع ناو ةقرهلم ىددارا

 اعرشو .رهاظ سدصم راهيظلاو . ةّركما رهاظ راهظلا

 اعئاش اهيبارج وأ ةلجوز غلاب لقاع لسع هيبشت

 ليال اهب لكلا "نع هب ربعي اموا عيراطو ثلفلاك ١
 يي | عاضرب ولو ديلا ىلع ةمرحلا نم هلا رظنلا | ف

 تنا لاق ول امعع اًزارتحا قافتالا ذيق ةياهعلا ْف داز

 نكي ل اهتنب وا اهب ينز نموا ةنالفو ةنالف لثم "يلع
 ؛شي را قمززيصنلا بيئاجتلاو ةعاهلا راهظلاوارهاظم
 ىه 'مفلاب ناملتلا يلبيلا . تيار وقوت داعش لاق

 بونلا نم ةراهظلا * ةشيرلا فيج يظ نم يلام
 ةياق و اهرهظ ىلع 00 مالا ةراهظو 0-0

 د فيقاي

 ف ا



 لع مل طاّرسلا 1 اا ةبلغ لا نالفب ثالفوأ| عضوب دك ريزاظإو نونظ ح مزاجلا ريغلا

 ليقو : هب نلعا سوماقلا يفو ٠ ةتيترم عفرو ةالعاويزيوا داكيةغللا بسحب هولإو نذلاو اوًكشلا لبق و .لعلاعضوم

 اًرهظ يرهظل اب لجرلاو.ةالع ةريغو تيبلإو .ًاطخوما | نوكيو انيقي نوكي لا تايلكلا يف ل اقو . اهني قرفيال

 يتجاحي ةيايراافجا ةرهظ برض انالفو. ةجاحتل ةذخغا | يفر ظلاو .افوخو انما نوكب هان ءاجرا اك دادضالا نم كش

 اهذختإو ةريظ "ارو هيلا رايظب اباعجو ابب فس | دافنعالاو نيتيلا ىنعب يب يدبع ٌّنظ دنع انا رثيدح

 هير ول د ديزو . اهيلا تفنلي لو اطازا ةناك .ايرهظ | كشلا لبق نموه ةايقنلا دنع ْنظلاو . كلشلا ىنعميال
 اكلت و ةلعَجو ورهظ فلخ هذبن نالنبو انالفو 1 0 ريا رمز قودديفلاو نودنر مغل

 *ةرهظ ىكتشا ار اًرهظرهظي لجرا /اروظو. ةياقوو ةياجح | 2 لم هدنع نظلا بلاغو٠ .اهدحا حرت وأ أيوتس

 0-0 :نالفو. ةرديظلا ةلب] ءانم موقلا ريظا سل نيرما زيو 2كدلاف ييملعملا دحانإوا نينلابأ|

 نسل الفو.رماظ ىنعميهنأرما نم لجرلاو :رهظي | اهدحا نيرما زوجت ٌناظلاو .رخخآلا ىلع ةيزم اهدحالأ
 0 م , تافيرعتلافلاقو .مولاب ب حوجرملاورخآلا نم جرا
 اًراهِظو >1 قرير: نيب رهاظوي .راجتلا حالطصا ليا ٠ ضيقنلا لامحا عم ججارلا دافنعالا وه يلا |

 هنأرما ن ٠ لجرلاو .ةنواد - انالفو . قباطو اهخيب قراط | كيل قرط دحا ْنظلا ليقو .كشلاو تميتيلا يف

 0 يب ٍيارهظك<ّلء عنا اط لافا اذلو مزج الب حار داقنعا ْنظلا ليقو ٠ نادرلا ةفصب

 [ ني ىّدعو ٠ اًبدات نطبلا نع رهظلاب ىكف يا ضعب ناف لهجو لع افرطو فعضلاو ةّدشلا لبقي
 ةآرملا نع ةيلهاجلا لها باندجال بتجتل ١ ىنعم نيضنل | ةنظويف لاقي ةمهنلا ةنظلا * ضعب نم ىوقا نونظلا|
 نيب ثلا رهظإو . مدنع قالط راهظلا دا رعاظملا| فيعضلا لجرلا ٌنونَظلا * نئانظو نآظ ج ةمم يا
 اوراسو ةرييظلا يف اولخد موقلاو.و :رهظ ءاَرو ةلجو | جّوزتل 2 اهل ةارملإو ثرظلا هو سلو ةليحلا لياقلاو

 ْ يجاحرهظإو .راهتلا فصن تدرو ل:الاو.ةريهظلا يف نيدلاو .ءاللا ةليلقلاو ال ما لام اهيفأ ئرتيال رابلإو

 رهيظ ىلع ب 8 نارفلا ل لاو .رهظب اباعجا نينظلا ١ جال ما ةذخآ هييضقبأ ىردُيال يذلا نوئظلا

 ْ .ةباغي يأ هيلع ر هظب ب ةلعج وُوَدَع ىلع انالفو . هنالأ | «ريقحلا 0 4 ٠ نظلا ءوسو وتظ ءوساىّداهملإو مهلا

 ّ ةهدوجو «ف نظِب د يذلا هلل امو ةعضوم ءيثلا ةنظم

 هبأ نظم ةلكسملا يفو . ريخملا ةّظم الف لاقي . كَم
 عم يا١ نالف نم ةتظتس اذك عضوم لاقيو و ضارتعا|

 | امكح لفعلا اهب مكحي يتلا اياضقلا تانو ءظآك أ # ةنم

 ١ لاقي | 5 ةيدكر ١ مع هضيقن زيوجت عم احر ْ

 + قراس وف ليل اب فوطي نم لكو لييلل اب فوطي نالف

 | رك ذو اندظن ناظن نم ل دبم اييظت تظن -ينظ

 ن ن ظ يف
 .رهظلا ٌيوق ناك ةراتيظر هظب لجْرلا رهظ

 | ٌربلا يف داسفلإو :زربو ني اًروهظ رهظب يثلا رهظو

 .ينناعا اًروهظو ١ رهظ لع رهظو .رثكو عاش رمت او |

 اننا

 ٠ هلو .ناعتما هيو :باتك حب ااضنخ ىا اًرماظ داو

 تامل ٍنالنب كا هيلع يل 03 ادي

 اوربادت مونلا رهاظتو .رهاظ ىنعمب هنأ نأرما نب هرديظنو .وب

 اورهاظنو هبحاص ىلا * هرغبظ ميج داو 5ك ةناكلا

 ||يثلاب :نالفو يع مثلا رهاظتو .د دض اون :واعت اضيا|

 ْ (لها تر هيب وتود + نم تحمس يزّرطملا لاق .* هرغيظا

 ظ ةترميظا ناكم هب ترهاظت نولوقي ما لوقي دادغ
 (نالف رهيظأو لجل رفظا نواعم نوداكتالو
 ||. اًيرهظ اهذعإ أو رهظن اهلعج لعتفا باب نم يتجاح

 هرهيظ فلخ ةلعج 3 ءىثلإو .طانحا لجرلا رهظتساوأ

 || ةظنح نآرفلاو.ةجاحل؛ هذخنا ًّيرهظلاو٠ ةياقوو ةياحا



 قولا ليام شير ]| فارطا | تارتلا لال ترذح مث 1 ير ىلا كحال

 ْ هوم ٠ قاسلا فرح بوبنظلا - بيبظ : ّر اكريلظلا ظ
 ١ بيبانظ جوظع فرح وا مدق نر« سبابلا ةلظع | .ةعدلاو لاالظلا مزل الظن لجرلا ٌقظن -للظ

 اًهيلظ فصيرعاشلا لاق مالا لاظن نمل دبم ناك |
 ةمجاوغ لطم كيرانلفلا يراح |٠ فاطر هامطو ايظو امل أّمظب لجرلا ٌيَظ ِ

 امص مسار يف ىرت ىتح دمر |الوظو ةاظ 7 *قاففأ هبلأو .شآمعلا ٌدشاو | شطع

 لدنج نب ةمالس لوق امإو .ةآوبلا تا | سرفلاو : ةمّطع ةكمظ أ ظاو ة يظن ُّمظ *راَبَظو
 خر رق خراص اناثا اماذا انك | مالو هنلخس لجرلا ةةاجظو .ردصفة هاج فلا #ةريض

 بسييانظلا َعرق هل خارصلا ناك ينم مسالا ظلا * هبطل اذ وفاصنا ةلقو وعبير ض
 لق ظوسلا عرق لغجو ةباجالا ةغرس هب ىنع لاقيف أ ىلا دلولا طوقس نيب امو ن؛درولاو ٍثو:ءرشلا نيب امو

 عرق لاقيو. . بوبدظل ًرق سرفلا رجز يف تفخلا قاس تقو ىلا هدالرلا نرع نينو هنو ل
 ةبوبنظ رمالا اذط عرفوا :ةلبببو هللذأ كا[ وضالا نيبال ياءراملاد ””لخ آلا ةنم قب ام لخملا يفو٠ .ةامظا جب ثوملا
 كابلنع اميل بوب هللإو .رتفي ملووبف دج يل .ةقاسسو | نما ظرتصقا وش سيل ةنال .ريسبلا الا وردت نم قب |
 اّضيا بيبانظ ج ناسا بج يف نوكب ن ألم فلا + هك نثالاو ناشطعلا هولا | #راوخلا|

 ةتادبز جرن ل نبللا عرش + للا | .ةابظو ةامظ ج ىو ةناّمَظ ىثنالاو ناشطعلا

 :ةنفيتسإو ةملع عوتلإو :ةمهتأ انظ ةنظإ اديزتظ | هبظعب ةتدلج تقزل يا رآمظ ةجوو .ردان مضلابو ْ

 رعاغلا لاق راح يا ىَامَظ “ 60 . نابرلا فالخ 2 م لقوأ

 ردرسملا ينرافلا يف'معارس جده يتلاب ونظم مل تلفف | يا[. اضل ةصوصفنا سرفلل لافيو نيل ريغ ىَتطَعْأ
 . هيلا الآ هللا نم ًايلمال ا !ئلغو آرب ارب ةروس قو ٠ شاطعم يا دامظم لوكاس هيل 0 كميل |||

 كلوقك نار ا ىلع ةلالدلل َنظ يتاث دقو . نقيا يا ْياَمْظَمل او : ضرالا نم شطعلا لا عضوم ًامظكاوأ
 انيسسرب كار ادنبل له دن يو .كبحاص اًديز تنظأ يول ٌدَض ةأملا هيقتت -

 :ةبما اًنانظا هب نظاو ةتظا * ثيار :اكاط نيلوعفم | نينلا ةرجشو بلدلا ةروط ىلع ةرجش بوكو
 نتظنو . مايا ةشوا هيشلاو . مهنمتل ةضّرع ماما لقوا ةراكك ءاخا نوكسب ةخحط وأ فخ ةدحاولا "١ ا
 اييظن ىظن اًضبا لاقيو ٠ ٌّنظلا لا اتنظن لجرلا| نينو ةنيتك عيجلا يف ميلا نكسن دقو .رسكو

 ةلصإو :ةمهما اًنانَظا ةنظإو .2ي ةريخالا نونلا ل ادباب | ةريسلا ىَظلا +« ىظَأ ناك ّىَظ ىظي *.ثلا يبظ
 مث ٌنطظا ليقف ةاط لئلا تيلق لعتفا باب ن ه ةتدظا | هافشلا نمو .ةكدوسلا قونلا نم ةايمظلا* :لوبذلاوأ

 ْ 1 نبريش نبا لوق ةنمو. يك ظ ةآكبلا د كيلكأ نمو: .نفجلا ةقيقرلا نويعلا نمو .ةرسس يف ةلباذلا ْ :

 سومانلا بخانص لوقو نأ هع لتق يف ني ع نكي  ىلعألا *مدلا ةليلفلا ثاشللا ن نمو . للا ةليلفلا قوسلا

 رعاشلا لاق .ّنظلا نم لتي ةباوص نتظت نم لعتفي | .دوسا ٍىاىظَأ لظو. يلح جيل ىننالاو يَ يظل اوذأ
 | بنعم انا نظن نم لكألو | ةكيلا ويقست ام عررلا نم . ةوظكإو .رمسا يا ىلظأ فعروأ

 لوفأ "لع ىّورب ام لكألو ْ جيسلاب سي ام ٌيِوَْسلإو زمطاب ٌيايظملاك ||
 داقنعالا شراك نحب خارلا دورنلإو ف ىنقلا لاخلا | | لطيف ةبقع ةبنظلا * ةرجشلا لصا بنظلا '



 ظنوا 1 ممضعب عيب ملظ موقلا ل اظن و .هلظ نم يتشا|

 رعاشلا لاق . ملظلا لقحا ل تفا باب نم مظإو ٌنالف
 ةلئان كيطعب يذلا داو#لاوه

 ظنيف اًنايحا لظبو اًونع

 9 0001 ونقاط قوف لأي يا لظب ةلوقأ|

 ”لاعو مالَظ ج لعاف منا ملاظلا + كي يا لستفأ|
 باهذ مالّظلا *لاو هديا ةبشع ضيا ماطلامأ

 ةيشعلل رلاظلاو ل لظلا مالظلاو ٠ لبللا لواو مويلا
 ل اًرزغ يا 2 "5 ا ةنمو ٠ ريسلاو ةروكذملا| |

 سال ٍنالف دنع لاقي .لجرلا هلت ام ةفالظلا|
 لاعف مالظلا * كنب ذخأ ام منا صو .ةموّلظت ام يأ
 لبقم 5 لوق نمو .راغلاو ةغلابإ |

 اهب ناكو راد يف ةاذالا داع

 نر ! نوم ءًالظ ىافشلا تره

 ةبدعلا اهنيفت مالظلا يف ةغل ماللا ديدشتب مالظلاوأ
 ظل * لا ريثكلا ماللا ديدشتب مّلظلا * ةروكذملا|

 لخاد داو اكوهو اهق :ربو نادسالا امو عئاإو ردم
 قم اه ازد كقيملا دنرفك ضايبلا هد ةدش نمّنسلا ظع
 رعاشلا لاق .اهيف يرجي كمل ناك“ ءافصلا ةدش

 اياننلا ةشقم دابنشاولا
 ةكابخزلل فا َطلا 1 1

 ةديعوبأ دشنإو .”مولظ ج |

 تبسبنو رهنت ) تكح اذا
 اهمولظ رغ قربل اكاط ايافث

 قا صاقننإو هعضوم ريغ هي ءيثلا عضو وللا

 ىهو لطابلا ىلا ىلا نع يذدعنلا نع 5 5 را ا

 دح غزواجحو نيخلا [كللقايف تقؤصٍلا وه. ليقو رول
 | لظلو ٠ ةروكذملا ةبشعلل لاظلا قف سكب لظلاو.عراشلا
 ىلع !مالظال كلاذ اه ليق» . عّودلا َنِيلي لال ثالث
 اهمتدحإو نال نيكسنلاب ظ بلع والا نياق رق
 | لبجحإو صخشا ا مظل 'مالظلا ديد ٍظلباو: ةاذظ

 بابن

 يا َِظيذ لّواو 1 غدد 4 ةتيقل ١ لاقيو. ملط

 ١؟/4

 0 | ٍظ فدا وا مالظلا 0 فكتيحوا ويش : لك لا
 ١ |هايلط ةليلو .رودلا باهذ ةكيلظلا *بميرنلاواسرْقلا

 |.ةزملا 3 لظلا + ةياظلا ةديدش يا. ذا ها كيلد

 عِش ةالظ اهاصاو .ةيلظلا ةديدش كسا ةيلظ هلل

 ْ || مدع 3 وا رونلا باهذ ةملظلإو ةيلظلاو . دئازا را |

 اهنيب لباغتلاف . ا ١ هناث/ نم [غ ءوضلا | .ةجل

 || ِتاَمْلَظو َظ ج ةكلملاو مدعلا لباذت ءوضلا نيبو
 أ ةلالضلا ن ضاةلطظلاب كا ير نتن امل طر فاملظو |

 ظ نحو .هدئادشرجلا تاَمَلَظَو .ىدطا نعرونلاب ىكي اك

 | يذ لوا ةتينلليلخلا لاقو . ةيقيرفا ىصقا يف تاماظلا

 اذ سيل الوؤرلا قرض داب عيش : لوا يل ةيلظا
 | اههفاعف تّسا يل ذه ةرجاف مضل ردكلاب ةيلظو لجن
 ايت ثيزتشاف 'ةداينلا:ىرع ترج مف تينفو لاجرلا
 مولا «ةلظ نم ا حانر لوف كناكو

 ا ٌناَمْلَظ ج ماعنلا نه ركّلاو ملط ميلظلا «ملاظلا

 ناو بورا غلب نا لبق بّرشي  نبللاو. ٌناَمْلُظو

 الجز قري رعاشلا لاق . ةمولظملا ضرالا بارتو
 ةحاشا دعب ءاربغ يف عصاف

 اهميلظ اهيلع ,دودرم سيعلا ىلع
 مسا وهو ماظلا دنع ةيلطت ام و :مللتلا ثوم يتلا

 * بوزلا غلبي نا لبق برشي نبللإو كلنم نخأ ام

 كيلظإو يبلظا هللا ن نعل لاقي ةنمو٠ ليضفت مسا خلا
 يا ةنااظم دارا ل امم .لظلا ةيلافأإو .انم لظ أ

 رم لاقب كوب دات لع ردي ال يذلا مكاو .ةلظ

 يف ثلا بشعلا نم نابرغلاو حلا لظأإو. ”يكاظم | ٠

 35 ما ريفا و. كلذ لبق لفل اجا ضرأ
 نبا نم ىرديال تلظم رماو .ةررش ريثكر لظم * بو

 امان لظم كيو كاطع شا لطم تشاو قويا
 ماللا ردكب يظل إو .هزرضخ نم داوسلا ىلا برضي
 .ةّلظن ام يا يتملظم نالفدنعلاقي. لجراا ةيلظت ام
 لوعفن مسا مولظكإو ٠ لاظم جاًملظ كلن نخل مكاو
 || نم ةيواظملا و: بورلا غلمي نا لبق 0



 تامودعم يف يي ١ م اكحاو ا. كلا نايعالا تابع |

 الذ راصام ا رهاظلا ر ودلا 058 دع ةلظ ركسيف اهيلا ا ا

 . لاوزلا ىلا عولطلا نم وهو س.شلا نفعت ام للا
 3 ٌفاضالا دوجولا وه عاشملا حالطصا فو

 بودل يجراخملا دوجولاوه يذلارونلا هاب ترهظ

 ىلاعن هللا لاق .وسنن قاةايمدهو رونل اب لظلا روهظل
 دوجولا طسب يا ُلظلا دم تنيك كبر ىلا َرت ملا

 رابغالا ةيرورم اًضيا لظلاو' تانكمملا ىلع ئاضالا

 ىه لوالا لظلاو .باوحا فلخ دجإولا دوجو ريغب

 لظو. ىلاعت هرونب ترهظ نبيع لوا ل لوالا لفعلا

 :ةيدحاولا ةرضنملاب ققحتملا للاكلا ن اسنالا وه هلالا

 .لظلا دم فيكن اقرفلا ةرو-نمولوف يفلظل !نمدارملاو
 ريدلاراقاع 515 لالا ىلا وز وا
 باوصلا وامن و ةمأفالاو را ةلظلا#سمغلا ةبيصتال
 .لظج ةكيضلا لظملا يا 00 ةيشاغلا لظلاو .ةّوصلاو

 | لع ايعوذج قرط دحأ ياا يف ةللغاا تافيرعتلا كو

 .لبانملاراجملا طنا .- ىلع رخآلا اهفرطو رادلا هذهط اد

 .رجت يف كّلظا 5 ظن ةباع لوا ضيا لظلاو

 1 ءارعشلا ة ةرورس ند 4 هلوق يف لظلا مو 0

 مهلظا ةباحس وا 1 وة ”مغ اولاق. ةلظلا موي بانع

 أ تقبطاف ٌرحلا نم ان 3 جن راوتسم 0

 هب لظنسي ام 2 لظلا 00 لاقيو ١ مه

 جدنتلاو رولا نم هب رتتسي ةفصل اك وش اضيأ 1

 ليظلا* عج منا يشو لآل ةلغلاو لالظو لظ

 |١٠لظلا 7 وأ ِِظ ظ وذ يأ ٌلِيَظ ثاكمو 0 وذ

 5 ةغل ابموا ّلظلا ماد يا ليلظ ل ظ 3

 |لقساف هاملا عّقدتسمو للظلا توم ةايلظلا * لظلا

 #* لئالظ جتاجَر 4١ ةريغكلا ةضورلاو 4 الا لج

 ْ 0 َج رسخلا نطاب لبالا ندو ا طب راغألا

 |ًةرورض كنيعضملا جابت ارهظإو# 0 مسا ةنال ذا

 ةلظإ إو . لكظأو للْظأ حكام ولا ملا

 ناظم ديعةنسو .لاكتم ج ةيبخالا نمريكلا خا ش

 2ث ريعبلاو :اه راح ٌ

 59 الصم ةيويس قل دال 1 رار اهب

 اهوغو ةيسوشلا ىلع نيدلوملا دنع ةّلظألا تقلطأ | ت

 عضو ةيلظَمو اًملَظو اًمْلَظ ملظب رالف رلظ
 رعاشلا لوف ةنمو :هعضوم ريغ يف و ثلا

 مركلا ِ دع ىدنقا وباب

 'لظ ايف ُهَبأ هباشي نمو
 0 نم لكملا ةنمو .هلحم ريغ يف يذلا عضي مل يئا

 ينينحناردصالإو سوماقلا يف لاقوأ" َظ دنفتثذلا

 عاش نإو ةنم مسا مهلاب ْلظلا نا ةنم ميو .لكفلا

 لعفو ةيلع 0 ردصملا عضوم يف ةلاعتسا

 لعف ةتح انالفو .ةعرا يعارلا ْلَظ ةنمو.: ملظلا هل

 ةنم ماظن لو فنكأ ةروس يف ةنمو: ةصقنو راظلا هئحل

 عضوم ريغ يف اهرفح ضرالا لطوا صخنت 21 ااب

 تابعا ام لكو: لعلوم لا

 نكي مل اعضوم ةاملا غلب يداولاو .ةتملظ دنف هناوا نع
 تمرر لقوا ]بع نيللا قم سلول ةلبكاعإب

 رعاشلا لاق. "هز 0

 يناقس كأ تملظ رلئاقو
 ”ءلظلا دكعلا لع ىنخي 1

 نبللا ماقس موقلاو ٠ لماح شو اهدنس َنانالا راو

 .كيعنم ام يا لك ةراك ّلظ امو. هكاردا لبقأ

 ةبسن انالق ََظ + اًملظُم راص اًمْلَظ ملظي ليلا لظو

 يف اولخد ب .اًنلظم راص لبللا ملظإو . ملظلا ىلا
 6 هلي اللا .ًالألترغنلاو ٠ ليللا مب اع مظإو مالظلا
 زغاغلا لزق ؛اَبلَظ اؤا ًايلظ |

 هفرطب اهبلا يئارلا ىلجا اماذا
 ايلظإو ءاضا اهايانث بورغ

 اهلل ] فيز ا وهو ملا كاط)
 . ناذاش اهو. 2 ملظا 0 أوضا امو ةيلظا ام

 2 ,نالف نمو . هسفن ىلع لاقلا لاحا لجرأا ملظتوأ
 لودجلا ىلع نالفظأو ابا ةلظ ةقح انالفو , .هبلظ نم
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 ظ . لالظلإو ضرالا ىلع ابلظ ىرتو اهدحو اهارت ةياحلا| ةهزت يا سننلا ةنللخأ 0 و اللا يقفوا ين |

 + ةيطالا ماسالا نع ةرابع 7 دنع تالّالظلاو | .ليلذلاو لاحا + فيلظلا * اهسفن دنع ةزيزع
 *ذلاو ةادغلاب وه وا ُةِولا وه وا ٌريْغلا ضيقت لظلا | جبسعصلا ديداقلا رونا نمو نما نادالا نمو
 ا كرر ٍعضوم 2 ةبثر لاق .يثعلاب | ةبقرلا ترسو ةّنفلا اًضيا فيلظلاو . فلظو فلظ|
 أمي اويف ل اقيالو ةّئجما لذ لاقب. للخوف نع لوزتفا اًنيلَظ دب بهذو" ابهرت يا سننلا [9فيلظل جرو .اهلصا|

 ٌلاذلاو .لالظإو لولظو لالظ د ج لظ اياد يب اها رعاغلا لاق . نم ريغب اًناهع يا
 روزماالو ٌلظلا الو ةككالملا ةروس يف ةنمو٠ ةنعلا اضيا| فيلظ يف ةلعو نبا اباكابا

 || ةمنلا ينلظا نم مسالا ضيا لظلاو .رانلاو ةئجما ياا نانس انباو ميه 0-0
 ا 1 زعلاو و رو نعت نم لانا 215 | ضر ١ ةفواظألا *«هتلظب هذخاكوتنيلظو هنبظِ هذخاوأ

 |أءيث لكن مو ٌةداوس وا ةخج وا ليللاو ربو ةهاقرلاو | ج لبج ةنلخ ضرالا كلن ةفاذ ناك دادح ةراجم اهيف

 نيو غ5 اكل نمو هل اوا بابشلا نمو ةنك وا ةصخت | ةنلظ بيصأ يا ةفولظم ٌدبص * فيلاظا|

 أراهلا ترثو هذاوس وا ةنم سيشلا ىراو ام باتل مع باب نم )لوُلُظو الط لظب انك ل عفي لظ'
 | ةكرتإو : هفنكيف يا ولظ يف وهو .سسوشلا ةتبلغ اذا ةنوا |ٌلظ لبقو را م لظرعشلا يف عمسو البل ٌرمتإو مادأ

 اذا يظلا نال .روُدَلا لجرلل بّرضي ُهَلَظ_.يظلا كرت | عم لانبو  ليللا واراهنلاب دييقث نود نم راص ىن»؛

 || هتماقم نم ّيريرحلا لوقو .انباديلا دوعب ال ءيش نمرفن | لوقو . تأظو تْلظَو تل كٌرتلا عفرلا ريمض 0

 أ موبلا فّصوي ةاننلا لظ نم لوطا اًموي ناكو ةيودبلا : رعاشلا|
 ماهباب ريصفلا مولا فّصوي اكةاننلا لظب ليوظلا ةلظإو ئولطلا لق تييااذفلو

 | تدفبو :لظ لوطا خرلا لظ ن لد ديلا ٍلكأملا ركوب لانا ىتح
 ىقبي هينا ل ن نال كلذو .ةلوط يا مويلاّلظ هدنع | الول هلوق نم فذ را فرح فذ ع كا أ

 هل لاقب تعئاط ِهَّلَظ ُبعالمو . هلاوزب لوزبو هتآقبب | ىتلإو ةيشغ ًاليلظن ةللظ *لع ىفَتل يا. يناضتل ألا |
 1 ايكلاا ا رع ةفطاخ :كيانكرو جرتلا | انهزي ضار اميز عار ام طوتلا ناطر :للطاللل |
 هَلُظ فطانكن ايتف ةطبرو ا كظلا مسالاو ةينغ الف ةيغلاو ٌلظ اذ راصالالظا/
 ادّديم ةابخ اهتم مل تامج ةّمضبأ دلع لذا: لانو ةرتورلا ىتح ةنماندواأ
 ه1 يف ةلظ ىلر اذا فارفرلا هل لاقي دئاطوه لبقو |. كنم اند يا انك هش كللظإو ردا كلظا لبق مث
 يفو امهلظ ابعالم ةينثتلا كيس لاقيو .ةفطخ هيلا 0 ليلا لظتسإو . اهب ىرذعسا ًاللظن ةرهشلاب لاظتوأ|
 ىلع للا جرحا رك اذان: رولظ تامعالم م ١ «قا هاو دا قو" هيف دعقو ولا لامالالظعتا|

 ةتدرفأق رئاطلا ددع بمس> ىلع لظلا تاعج ياا ند راف مدلاو. تراغ نويعلأو . + اون تنام .ركلاو |

 || بعالم وه تأقف ةءاهلل ةةعججو نينثالل ةتين ثو دحاوللا كّلظا ا عيش نم ءكلظا ام لالظلا#فومتا|

 ابو : نطالظا تايعالم رهو انمَلَظ نابعالم اهو ةلظ| ةروُس يفو :هجاوما بلا "لالظو::وؤغو باح نمأ
 م دنع لظلا ناكو ةرارحا ا | «ةنجلالالظ يا نومعو لاالظ يف نوقتملا ع ناتالسرملا|

 ٍهيلعو ةحارلا نع ةيانك ”ىلعج ةدارلا با. عا نم ل لافي. هب لظتسي ام ةلالللاو .ءيثلا ص ا

 تافيرعتلا يف لاقو .ضرالا يف هللا لظ ناط' الا ضيا ةلالظلاو هب لع ام يالظلا ةلالظ

 ا



 ةغبانلا لاق . مهلا |
 ةناما كلنخب مل ابيع دعوا

 عل اظ وهو اًناظ اًدبع كرتتو
 ذا الا ماناال يا .بالكلا علاظ ماني ىتح ماناالو

 عم لظاعي نا ردنبال اهعلاظ نال بالكلا تأده
 مث ذقيح دفس هريغ ّقبي ل اذا تح رظتنيف اهحافص

 فلظ | بّرضيف .ماني ال وهو فراصلا باكلا عااظلا وا ما
 ةفراصلا ةبلكلا عااظلا وا .ةلفغب ال ا ورمأب "مهل
 ُمئاوق يف هاد كلا + مانت اهعدتالو ايل ريك اد
 ا يفو .ندصم مْلظلا + بعنالو ريس نمال بادلا
 ةعببال يا كرما ةنزحي سيل رم كعلظ ىلع عْربال

 ةنزحي نم آلا كفعض لاح يف كيلع مينيالو كناشلا
 . كغلظ لع ميرأو .ماقاىنعم َعإَر نموتشم وهو.كلل اخأإ

 كعلظ ىلع ّقرإو .ةقيطن ال اء هنناف فيعض كلنا يا
 ارما عصا يا ارووبم أقر ١ لاقبو :ئيطن ام فلكت يا ظ
 امل اظ ناكاذا أسف يقارلا نال قيطن ام فلك و االوا|

 كل.دةنرصلأو كانو وتاةقر زال .وسننب قفري

 بيعلا نم .كيبف ام لع ككشا'قملاو ةنعكزعو

 تدراف بميع لجرل اب ناك اذا كعلظ ىلعأ يق لافيو

 كعلظ ىلع قرأ لاقيو.ةنم كلذ را هرجز
 ظل وادا كفر | يب لال لاف ةناك ةيقرا 0

 أضامي ناك كعلظ ىلع قرا رخآ لم

 ريطلا تيمر لاقي. ةفلظ باصا انلظ ةنلظي ةناظ
 ل كلك ةفلظ تبص ١ يل ةتنلظف

 اهعنم اَنَلَظ اهنلظي
 رعاشلا لاق

 ةنايذ تفاممام اذا _معطم نعسغنلا ٌتفلظا دفل
 عبتي اليك هافخا ضيا لَ ةناطبو أ ُهرثا فاظو

 الل ةنوزحلا يف ىثم وا

5 

 .ةنع انك وا ةيئاثو ١ ةلعنت نا نم

 ءيشلا

 نع“ فوع لاق. ةرثأ 0

 صوحالا '

 يضرع ءارعشلا نع فلظاملا

 عاركلاب ةقيسولا َتِلَظ اك ا

 َفلظو .اهقلظ 57 7 .مرثا عب | مولا فلظو
 يك ىضرالا نم علل يف هب ذخأ لوهجلا ىلع لجرلاب

 .ةنللظ تناك انلظ اظن ضرالا تفلظو . ةرثا صتفيالا
 عل اطل انك ع كلا تدتشا نالف ةئقيلمو اذ

 فالظإو .ةفلظ ىنعمب ةنل اظم ٌةرثا فل اظو. داز اذك ىلع
 3 لعاف مسا فل !الخلا * ةفولظالا هس ! اوعقو دنا

 .اه ديكوت وهو.دادش يا فّلظ ةفولظ لاقيو .فلظ
 جاجتلا لاق

 افرورحا ةآودع باصا نإو

 انّلَظ اًقولظ اهالوو :اهنع
 اهانه حابملاو لطابلإو ٌردصم فلظلا
 يظلاو ةاشلاو ةرقبلل فّظلاو . اًردهو ٌالطاب يلا
 ناسنالل رفظا اك لوقو .ناسنالل مدنلا ةلزنمب اهمشو

 نب ورمع ةراعتسا دقو .ريعبال ٌفحمكو سرفللر فاح اكو

 ج اهنالظاب مكطن ليخو لاقف سارفالل بركيدعءء| ك

 هي ةعباتملو ةجاحلا اًضيا فلظلاو. فالظإو فولظ
 .ةدار٠ يا ُهَفلَظ دجو لاقبو» ةشيعملا ةَّدشو وريغو يشملا

 .ةنم حربت الف اًتفإوم رم يا اهفلظ ةاشلا تدجوو ٠
 عج فلّظلاو 257 ورثا يف يا هنلظ ىلع | |وةلجو

 ءاملا نع  عفترلا نكامالا نمر ةَنلَظ عج فلظلاو فيِلظ
 نع مقرتم اههزت يا سفنلا فلظ ٌلجرو . نيبطلإو
 ًالطاب يا .افلَظ 0 تاه نالوا اياندلا

 ةنم كرتي لو لك 5 هذخا يا . هنَلَظِب هنخإو .
 * نيطلإو هالا نع ”عفترم يا *نآظ نك ايش

 * ةدودم ضرالا ب توتسا دق ةافص ةاتلظلا |
 ةلظيلغ ع لو 1 ترا كيلا افلم

 ةلظلاو ٠ لبالل ةمم“ةتلظلاو ةقلظلاو .اًرثا يدك ال
 ناض ّنهو بتقلاو لحدراا فلظ ةد>إو اًضيا

 اهفارطا بيصن ريعبلا ينج ىلع نكي يتاوللا عبرالا
 ناتفلظ طساواا يفو اهيل تعضُو اذا ضرالا للفسلا
 اهالع ام نال نيونحلا نم لفسام اهو ةرخملا يف اذكو

 || ىلع ةلؤطملا تاينتخحتا امو . نادضملا ام يقارعلا يلب ام
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 ار راو |



 رفظ

 ةنيضاحمتإو ةيادللا ةيعاظلا يظ
 امو : ةرفظ *هجو يف زرغ اًرفظ ةرذظي الف رّتظ

 نيعلا تّرفظو. اا يأ رن ناشر 47 ينبع كترظ

 ىلع لجرلا ري لاقبو  ةرفظلا اهيف تنبت اري رظت
 ةماعلإو .رونظ١وهف + ةئيعل ةرفظلا تنتنبن هيلا لوهجلا

 ايلعلا اهتفش هي تبن يأريمحإو لبا ترظ لوقت
 ىارتظل اب ظعلا كلذ نومسيو .زكألا نع اهعنف ع
 | بلغوزاف هيلعو هب رفظو بولطملا نالفرفظو .رئضلا

 رو دعب اةالف هللاو.ةرفظو وجو يف زرغاالفرفظ*نْنظو ف[
 ةللاعد اًديزو.هب ةيبط ةيوثنانطآلاب وب. هنا رذظي هلمج

 | ضرالاو ٠ رافظالا لثم ةنم ةنم جرخ جرملاو ٠ .رفظلاب

 | نالفو قالا ةراننقلا نك ام عالبنلا نمت تيبوخلا
 تراصف ةنمرسكت ام يا. هرافظا ّسالهل ”كلد دلما

 رفظأإو .اهيف ردات اهوحنو ةحافنلا يفو ٠ ٌنوضغ هل

 ىنعم هٌودعب اًنالف هللاو .هرفظ ههجو هي زرغ انالف

 هرفظ قلعا لعتفا باب نرم رالف رفظإو .ةرّثظ
 هيلعو هيو ةبولطم ديزو .هنثاروب هذخا رئاطلا ُرقصلإو
 ١ | .ةاعنص برق نملاب كلب ماطتكر رافظ * رفظ ىنعب

 اير دوع كلذكو. .اهيلا بوس وراتَظ عزجو

 نم عتبي دقو رافظلاو . هب رْجتُت يذلا دوعلا وهو
 هقلصا | كمت ه1 اك ةداك رعيلا نب + برش

 ىلارتولا ديعم هوو انو تنديعلأ ىثغت 4 ةدّآَج رفظلا ا

 ىاتط رانا ا سونلا فرط وا سونلا فرط
 ردكلاب رفظلاو 50530- رنظلاو ضيا رثظنإو و

 نوكي علاضالا فارطا ُِف كمت ير داق ا ا

 رثأظلا قم ٌلِحرو .ريفاظإو رافظأ ج وراغو ناسنالا ف ٌْ

 .دحا يا ,ٌرفظ رادلاب امو٠ ٠١ نيبم يارنظلا ليلكو 1

 رسنلا رثظو بافعلا رْثظو.وسغنب يا ورئأظب 5
 رماغنالا ةروُس فو. تابنلا نم تنور. ظفلا رثظوأ|

 هيف لخذد: رفظ يذ لك انمّرح +. اوداه يذلا لعوأ

 كك
 ْ أرتظواَتف 1 لا ىس 0

 رما ىلع روصقم ةناف . مهيظح ةسجل اًبيصن تيرفاكلا

 يب ري لجرو يانا رظلاو. ل اوزلا عيرس يوبند
 عفني في رح تابن ةرثظلا * هب اذ الل "٠ رما لواحيال

 . كسلا رمز وجتلا ةرئظو ليل اغلا و ةئيبخلا جحورذلا

 نيعو .رفظلا ثنوم ةرفظلاو . بكاوك نالزغلا ةراظو

 ةديلِجو رفاظ عم ةرفظلاو 2 ثاذ ياق ةرذظ

 قرتلثلا هبشت ف /4 راصبالا يال ىلا نيعلا

 رييظلا* ضيا ةرفظو ددخ اطل اتيو . اهنبالصو اهضايب
 لبوطلا رنظألا* هب رفظ آلا ارما لواحتال ن .رينظلإو

 رابكورسنلا مادق بكاوكرانلظألاو .اهضيرعلاورافظالا
 0 نيرو 120 دنعإو ال زوكذملا رطغلل نادل نادرتلا
 درفأ ناف ريفاظا ج سايفلا يف 7 مالو ةدحا 5
 ايا يزال زلناكز و تلج علاق قا انفلاع

 ىشغل

 ا م و 3
 تردخنا اذا ىلوالا اهنمفل نيب ام

 200 دا
 0002 0 ترك ورا

 ربا لواحيال يا رابط لجرو٠ 000

 8 رافظلإو . برحلا يل ل اود وذو كب هب رفظ الأ

 يش اهيفرط تفرد م عطش يا ةرفظم سوقو٠ . شاقملا

 هرب هيايعل لاك نب يطل

 * ا عمججو اكاهدش اذ 58 اسري اعإ عوق ًفظ

 شيعلإوّردصم ٌثفّظلا+ |مّبتت اًقافظتسا ران فظتسا
 فوفظملا * فّنَضلا فقظلا * عادلا ةالغلاو دكتلا
 'ء فوفغضملا

 ْ نفغسلا لظلظلا
 || ٠ علاظ وهف هيشم يف زيغ اًعلظ علظي ريعبلا علظ

 تاءجتسا ةبلكلاو. معراكل مج تقاض اهلهاب ضرالاو

 ركذشلل لثاملاو لعاف مسا علاظلا *دانسلا تبتشا يا .اط رافظال اك امال اهمال ماعنالاو لبالا نم مسانملا ت تاوذأ

 | اضيا عااظلاو . . علظ جمالا ةعل الخ كم ولو انك إو لاقو 10010111 تأطا امو ردصم رتظلاوأ|

 افا



 سيك ناك ةفارظو افرظ فرظي 0 فاظ

 | ريغ. يف ل اعتسالا ةايلق ةفارظلا ن ملوي

 ل فر آظ نشب دل و لجرلا فرظا ننل رعشلا

 فرظتساو ٠ فزافلا تلك الاف يكلم اًمرظ هلأ

 فاّرظلا * اةيرظ 0 ّيثلاو . فبرظلا بلاط لجرلا

 ىلا لاح اة ةفاّرآضلا 0 ةافَرَظ َج فيراظلا

 سوما ينل 2+ ربخ ثحي يف ةيفاكلا ةيثاح يف ءافبلا

 زودصا ديم نوكت:يتلارةكلملا لع ىلطت ذذ0 ١
 هذه ىلع ىّلطنو ءاا ةفارظ نع واخت ال يتلا ظافلاالا

 * اًنيرظ سي ةكلملا كللت هل نمو.ىهتنا .اضرا ظانل الا

 نكو *اعولا فرظلا * َنوفارظ ج فيرظلا فاّرظلا
0 - 2 0 

 يا فّرطظلا شن وهو .فوّرظ َج ةريغ هيف رةخسي ام

 | فرظلإَو .ىسفنب يأ وفرظب هبا ؛ارو . نئاخ ريغ تيما
 | هج ولا نسح وه وأ ناسللا ف ود اغأ وا ةساكلا كك

 | ككذو ةءاربلا وا ٍناسللاو هجولا ةي نوكب وا ةّييطإو
 | ل اوزالا نايتنلا الاي ابفضوم الى[ قدا

 لوقو ةداسلا ع خورشلا ال تالوزلا تايتفلإو

 فْرَظلا لئالد نم ّنا ةيراجتسلا وتمام« نم يريرلا
 يناغلابو ةفارظلا لوالاب دارا. فّرظلاب يدهلا ةحاس
 انادي 1ك ىتأطب ةيرعل لما دنع ل : ةضفلا

 نع 1 0 2 ا 0

 ةطساوب هب لوعفملا اهنمو ٠ نراككا فرظةل لاقيو

 الوعنم ناك داوم فرظلا م .ديزب ترريك لا فر>

 ١ دسق رجلا فرح ةطساوب هبالوعفم ماويف

 ع اًجراخ ميش ةلماع ناك أم للا

 هد ناك 2 سماع: .ليزب ترره وت ةعضاروا |

 دبز وحن وهف اًردفم موحنو لوصحاو رارةسالا ينعم
 حالطصالا يفو . فّرظلا ىلا ةممن ةيفرظلا *رادلا فا

 . ل2
 اةقعسمو وغل ن 3

 |اًراجموا زوكلا يف ةملا وحن ةقيقح وريغ يف ءيشلا لولح
 نمو فرظلا وذ فبرظلا + قدصلا يف ةاجلا وم

 | فرظلا موهنم نر

 فاّرظو ثّرظو ةَفرظ ج ّررم ايك ةفارظلا ةكلم

 اوعج مءاكاضيا“ ةفوُرظ وعج يف اول اف دقو . .نوفبرظو
 رك اذه ةلزنعوه ليذختالاقو . دئازلا فذح دعب ال

 ثوم ةنبرظلا * هدرفم ظنل ىلع رد ل رَكَد عمج
 لمشا ٠١ فو 21 * فئارظو تانيرظ ج فبرللا

 فراظلا هيلع
 ٌضرا * هيف عفو تيطلا يف طمرظنت - طمرظ

 ةْغِدَر يا ةطيرظتم

 )ل ةنطبو .ىرج ( يلب اًيرظ يرظي هكا ىرظ
 راض إنك رع . ىرظب مالغلا يرو .انيل كل اهب
 راص وا ةنطب نتا أ ةاروظاا لجنرلا نكوزلخا هناك

 لعاف مسا يراظلا + مسَدلا وبلق ىلع بلغ وا ةناطب اذ

 سيلا لجرغدكىَرْؤَرَظلا *« ضاعلإو
 ةدحإو ةنيط يا. ةدح|و ةطايْظ ٌضرا - طيرظ
 فّظشلا لكم نشخملا عضوملا ٌنشّظلا
 هب ذِي لبحلا يا لدَرلا ناعظ ماعظلا  مظ

 جردوملا
 نط ك1 انك قمن لجرلا ىعلظ |
 .ةيكر لعتفا باب نم جدوطا نمّظإو .ةريس ةنعظا
 لببحما ناعظلا * ةبكرت يا ةأرملا ةنعظت ثيعب اذهل اقيو
 اويهر نب بعك لاق. تا هب 16

 3 ؛ تلو اهب يول قب هل 1

 ٍناعظ لك رنا اةعشي ناثدو
 ةنيدظلا * * نط ج هيلع لكحتو لمعي ربعبلا ن وعظلا

 .ناعطأو نئاَمَّظو ٌنعظو نه جال 1 19 بأدق جدولا

 يق كتل: ميلاف عيا دام ةأرملا اضيا ةنيعظلاو

 نعظ اذا نعظن اهنال وب تيس لبق . ةنيعظب تسيلف
 ةيكرت يذلا لوجلا ةنيعظلا ليقو . صخشت يا اهجوز
 نعاملا يلاكو نتزارتدارملا لفلم ملجم

 انيربختو نينيلا كرب انيعظ اي قؤفنلا لبق ىفق
 ةنيعظ ذختا نا ىلع .ةيودبلا هتءافم نم ٌيريرحما لاقو
 ةجوز يا ةنيعم يل نوكيل | هل



 يبظ

 ضرمبال يبظلا نلا لع“ ٍيظ هادوب ضيا لاما نموأ

 ةأرملا جرف أيا ةياظلإو.كبايبظو ةككرو 5 ءايظ جا

 | ىلا بارجاو كيعداولا_جّرعتس اضيادقظ لاو . ةبلكلل |
 غيملا سيكل ةماعلا دنع ,ةويضلاثناك انبزو رضغصلا ظ

 | .وظو ةايظو 501 جمس الا الل ل اهيل ا

 ,لدا لالعا ّلِعأ ٌدبْظأ بأ لظامأ|

 |٠ .نفيسلا فرط ة ءظلا ليقو“ يظل خب ل اقباط هنأ ص

 قبض الحإو :راذتع هيابذ فود فيلا ةيِظ 0

 نوب ا

 بدكلاق .نوُيظ
 انيبظلا | ذجب ايانملا سوو ,” ممب مغابأ 0
 مالكلا ّىَظ تديغاف ةيمارملا هيتماقم نم يربرحلا لوقو

 مالكلا نع ةنسل الآ تنكس يا

 الفد. ىقالاوركذلل لازم لا يللا تيبظ

 ا
 هايللا ئخركلا لاق : ئرم ,لالعا لأ ئوبظ

 و ماسالا لاق ٠ لازغ ىثالاو نالزغلا رو

 | .مانرق علطيو دعب نا ىلا يبظاا دلو لازغلا ناف و

 لبي | امإو . دمدعملا وه مامالا هل اق يذلا ئيوونلا مامالا لاق

 لوعا كيواسم وا يض عيراسا رعاشلا لوق يف يبظلا
 1 ل سبط لانا نو لا
 رد هب طي اميرو بعليو طاغنلا ةذخاب يبظلا
 يطاش عار آل لذه 1 لي اذهل جابسلا ةلكات ىنح

 يف هعوقو دنع ٌّودعلاب ةناثلا دنع ماعد نمو .رمقم

 يا :هلاًمزال ةباصا ام هللا لعج يا. يظبال هب ةنحم

 ارتعا ةيرصلاب يبظبال هب ةيعن يناثا أم. هل لوقا

 | ١ بكاوك ءابظلا دالوإو هايظلإو ٠ توملا ةضرم الا
 يظلا ىنا ةيظلأ 7# برعلا 5 6-1 ضيا ىظلاو

 ةلوق ةنمو .ةباشلا ةاتفلل راعتسنو .ةرقبلاو امو

 اهلاب هي
 ىلا لايذا نيب ام ةعئار

 هبشا ةنبظ اي

 يف هاّرنلا لاقو«رفاخ تاذ "لكل يف .ةوصالا لاق
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 ظرطظ
 فلا اهيف راك يل" ةابطم ةضرا نم ة ا

 || حايص دال ضب لجرلا 2

 داضلاب كي برحلا ريخ يف حاص اذإو ٠ ثمقتسملا
 نبااب سبابلا بارتلاو ديجتلا هاا د" ”ناضلا

 ااا ودل ارظ بّرظي هب برظ
 1 ىف ؟تدنشإو تسباص اييرظت قولا ةعيصت |
 طسبنملا ليجلا وا ةفرط دحو ةراجنا نم انن ام برظلا
 ردنلاب (هرطلا ع ةتنارظيع مريغطلاةيازلا ىا

 6-2 لوقو. ٍن ابرظلل عج امنا دملاب هابرظلاو

 تأ نابرظ اظلا + لج حيف ةلجحا عج عجار .نابرظلا|

 1 ل نييارظ ج ةنننم هر ” ةىلحل

 أ ياومطاقن يا.ٌنابرظلا مهنيب اسفو .ايرِظ عج ةناكنودلا |
 ىتح ةنحيار بهذت ال بوث يف تسف اذا ليق ايف اهنال

 ثيخ ىر.ردسيف.بضلا رخ يف وسنن لاقيو٠

 * ظياغلا روصقلا لاجرلا نءُ ثهاضلا * ةلكاتف قاومت

 بالخ نانا عبرا بارظألا * نابر املا ةابرلشلا

 اكل نفع لاق هل يو ١ ذجاونلا

 ياس ةلاحرلا ىلع عطمو
 ريبارظألا نِع ةنجاؤن.رداب

 ْ ةياع. 2 لولا -ليرظ

 ,|اهجيذ ةقانلاو» ٌرلظلا ردك ةَوآَم ظبي لجرلا رظ
 يٍرظأو لا لع م رطل لجرلا د ٌرظا + ٌرظلاب
 ةررظلاو رّرظلاو ظل * فرع كمل اب ةلعان كناف

 دعب محاولا جب وعيولا هبي دخلا ركذملاو رجلا |

 دينا لق هيلعو“ 0

 رتل ةموهدلا يندّلو اذا .ةرخانع َناَرظلا لغة رسب

 رارظ جاوب ىدتم”] 8 ريرظلا * ”ناّرظو .اَظ ج

 ضرإو ٠ نزح يار ريرظ ,تناكو تارظو ةررظأو

 قرظكإو ٌرظلا رورظألا 2 6 ةردثك العا:

 راغب خدي 2 ا .ريراظ ٠ جاضيا ٌرظلا

 ريرظ ضراكةرظم ضراو . نر دصم لت او
 نم دّدحلا رّودملا وا رجا روظْرظلا ب رظرظ



 لاب لام مالح ايلا بلبل بابي وعععم
00- 

 8ع ار شر جر قل هل وحمد
 .٠ جقرت نالفو» لونا اظ تاظبالجلا كلم

 اينو 0 جوز م اًنالف بالظ# حاصّنم كلو

 توصل لجزاا بااغلا 7 ةبكاظملاب جر لاقيو

 باوظا ج ميلاب اب مأظل اكلجرلا فاسو م لظلاو ةلحاو

 نكايلا بوو
 ةنخ اث اظ ةتاظي ةتاظ

 نأ .اهزاظي :اهريخ دلو لعاةقانلاوةارلل رأط
 رئاظ وم تنطعف باع امطتاولا يفترأظف اًراظو |

 .مونلارامظ ن نمد رجال رعت مزال ”ةروؤظم ٍفوأ||

 ا نعطلا لل اقيو.ك و قح مب ْمخَأَف حصل اىلع مفطعي يأ

 دلو ٍِس ةقانلا ردظ #2 لسنا فطعإ يأ راظي ا

 "اخو . دل نم هرأظ خحنل ا ضعب يفو هياء ةهركأو ١

 ْ رااظو. ةبحاصل اًربظ امهم لك ناك يا اًنالف رالف

 ترداظو .ًاهراظ ىنعم اراظا اهراظإو ةرئاظم اهريغ
 ٌةدوار رمالا ىلع اًنألفركاظو .ةعضرت اًدلو تذْتا ةأرملا

0 

 راَظإو راظن ياهنا يف ةماغل اب اهجلاع اًراَبظ ةقانلا

|| 

| 
 قع

0 

 اجا تعا
 رب .يابلا فورح نه رشع عباسلا 2 الا

 1 ,ع لبخلا باسح يف وهو .كلباقب فرح ةينايرسلإو ةيناربعلا يف
 ددفلا وتاب لارج

 1 ءالل5 الج ءللج الج ناشبلإج
 1 دفنه شل ف شل نإ

9 
 كن
0 

 ميهربأ عك آني ت تقيس ثيدح اق ةياهلا يف لاقوا

1 

 ثيدحو.٠ هتعضرد» جوز رخو: .مالسا اهملع يبا نبا

 روطا جاهوب داو اما يل اهاراظ | معني ةعلر ىف اطعا رك

 اًضياراظلاو . كاةرظو ةروؤظو روؤظو دورغا
 7 اهي لع معدي رطئاح تنجح أ ةماعدلاو ردنلا نأ 2

0 00 

 اميب * اهريغ دلو ىلع ةنطاعلا تر روو

 دبحاص راظ امهم 9 93 ةرعاظم|
 ”لعءألاو ٠ ب كن ةظاظو ةأظاظ سيلا ًاظأظ

 هش هيفو مالا والكب ١ لك مهألاو
 نم اًقّوظ ةفوظب ةفاظك ةقاس انآ ظ ةقأظب ةفأظ

 ةمكاظم ةمتظ * اهعباج نا راع
 55د 1 #2 رخل م تا ان م ع جّوزت

 0 3 3 0 َّ- َّط

 *قلا بظبظن * مح لوهجلا ىلع لح عطل
 اهاصاق اهيل اال معلا بطابص «ريسيعقو هل ناك ى

 بعلو عجولاو هكدلا يل ةّبلَقلا باشبظلا * اهتباجو تلال 3 ,اظا اهريغ دلو ىلع ةقانلاو 1 را[

 ةبلحإو حاصلا او حالملا هوجو يو نيعلا ناج يف رثبو ةبلكلا تراظن . :ًامدنتا اربط منار رانك

 3 وعر 1 ا*دصمراتظلا * 0 تدارا يا. تمرتسا اًراظتسا|
 لاق .وونو ,نانس وا وفيس ٌدح ةبظلا - ثيدحلا يفو .راظن ياهغنا يف ةماغل اب ةقانلا جنات نإوأ

 اا نالت هك اظل .مرشن امم ىأرف ةقان ىرتشا نأ

 و ةيفانالاأ

 اراظلاو ٠ ةعم ةوادعلا يف ةليدعو ةلكم يأ دأظ ةدعو

 م اني نا اوت ةايكلا اذا امدهنز املا دارا لع رطل 1 ك1

 انيدياب اهانلضوو تابظلا د
 دار ١ ةنال 2 كتدلا ةبظو تابظلا ف لاق اناا. |٠عروغو نئءانلإ ياللا اهريغ دل او لع ء ةفطاعلا|

 | فيسلا ةبلظ ةتباصا لاقي نا لح اكو اهرس ايتراغللا ىثئالاو ركذلا ىلع ف نال ةعضرملا نم 0
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 فيط

 مامنلاو 8 ضررا بام لكو ريغكلا

 .لينلإو ككيمسلإو بابذلاكل سلا ريثك و لَذوه وا
 هيث لك ةرثك وا ٌرحبلا وا بارتلا قاقد وا ماوطإو

 رعاشلا لاق .اهومتو هاللإو لمرلا ن
 ل ماركلا موفلا بهذ ذا ٍسْمَطِلا دي دمك يتوق ثددع

 كال وعلا

 مظمإو رابغلاو ةديدشلا وا جيرااو بارسلا
 انيباعب ف قيطلاو رعطإو تسطلادأ|

 شيطي لجرلا َشاط

 يلايللا نم

 نالفو . فخو قزن اًشيط

 ١ ششاظا

 ديَرد لوق ةنمو .ىر اذا بيصيال ىذلاو لءاف
 ةناكم 5 هللا دبع كي ناف

 ٍديلا ٌنشئاطالو اًقاَقو ناكأمف
 ا

 ةينارجنل | ةتناقم نم ٌيريرحلا لوق ةنمو . ةكرحإو ةفخلا

 رداص ٌناشيط يوتري ذاةل

 مالا ةورعإ نبح ٌنكسيو لا

 كئاط ىشيطألا
 طاط ىنعمب ( لع باب نم)اًطوُيط طاطب طاط

 ىوطيطاو 55 .طلإو طيطلا * اًطوُرُط ط وأي ظ
 2: ُّط ف ث راكد 3 د

 اعط عوأطب خاطب ف غل 2 عيطي عاط

 |مونلا يف اج افاطمو اًفيَط فيطي لايفما فاط
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 نم فّوطك ف اوطلا رثكا اًقييطت لجرلا فيطا يسيل

 [لسيطلا هلام رثكف ابيرقزرفاس لجرلا لسيط

 ا ةبصي موه ةنع زاج فدطلا نع ملا ةلتع بهذ

 مسا شئاطلا * فدهلا نع ةلاما ةشاطا مهسل

 (ناشيطلا+ ادحإو اهجو دصفي ال نمو شئاطلا شايل

 ءاطلا باب

 اشلا لاقى واولا نم اقوط ةدوطي فاطم |

 يي 1 انين لاخلا فيطل موق الأ

 رخآ لاقو
 ٌفوغشو ةركذ كلةفاطمو ُثفياب ل اينما كبكلا ىلا |

 فْيَطلا * فو ط هي ةنئاطلاو فئاطلا * ٌيواولا
 مانملا ة فئاطلا ل ايخإو نون<]و بضغلإو ردصم

 نال دانك ل ايذحلا فئاطل ليق انو . مانملا يف هم وأ

 قي طوقو» توو تاع نموحنيمو تبكي ةلصا

 ذا ىِرَف 3 . راطشلا ند 0 ِشض .كةناطشلا تع

 لو ط يف ثرحُد 0 لّيطلا
 الا ف | ةلع نسح ابيط ميطي لجرلا ّماط

 ن وبل 5 ةناط 0 ةلبج ريا ىلع اًمالف

 .نيطلا لمع نّسح انيَط نيطي نايطلا ناط :
 ةلبج ريخلا ىلع تألف ىلاعت هللاو . نيطل اب ةمنخ ةباتكو

 اهذايح اهيفنيط نسفن كلتال ًارعاشلا لوق ةنمو. هيلع
 .نيطل امال اب اه ةريخو مس ١ نيط#*ةراط و

 نيطتو . نوط وهف جح- 03 تنط لوقبو هيمو

 نم 6-3-0 7 هديا ا 0 ول ْ

 7 5 د بارت "نيا * 00
 اي نايطلا - طا ة عع ةنأ اءطلا 3 هوغو عسلا هب

 ةعطنلا ةئيطلا * ىوط نم انهو جئاجمإو نيطلا جاع

 نيطل اب ىلط ام نيطكلا * ةلبجإو.ةفلخ إو. نيطلا نم
00 

 ا باب هيلبو 3
 ٍِي ]لا ب
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 رييط ريط

 هبا 9-5 هللا رمل ًالارنلا ل لاقي اَهئاًريط | نر ا ايئاق لمتلا ةروس يق ةنمو :ماغدالاو بلقلاب

 بيقارعلا ريظو :كاخط ., كلتتخ بنإوج يل كزكلع( د حاز 4 ىلا رباطتو ٠ كنس ترتر

 ترظت ام لكو برعلا دتعمؤشلا ريط وهو قارقشلا | يفو  لاط ةيثلا َرراطتو .اهمع هآمسلا ةي باحلإوأ
 ىلإ ةبذ قاَريطلا +3 ءال- ذنملا ريظو .كلذب تسوي | .قفنا اًرايطتا *بتلا راظنإو .تّتاطت امدح كيد[

 نم برضو هللا ةريطلا *ناهغصاب ةنزق يو ىريط | قوسلإو . ردها جت إو ”قّرغت ةراظتسا ةوثللا راطتسإوأ
 تييكلا ل اق شيطلإو ةفخلإو كيلا |فيللإو رخل ىلا لوا نم يلا عدصتاطئاحتإو: عنترا |
 تملحام اذا رع كملحو -- . | رئاظلا زيطتسإو-لخغلا تدارا ةلكللاو اًعرَس ةلسأ

 لظححإو بااصللا َكْبرْيْطَو | ير قف عرسلا سرقلاو رعد لجزلإَو رباط لود لع
 لإ ىدرلا ل اقلا نمدب م ةعتيام ةريطاإو ةربطلا طلاو | نم زجلانجت يد لكو لغاق مارئاطلا + تاطتشوبف

 ثيدحلا يو: :اهريغ يف لمحت دقو رؤيطلا يقاهلاعتسا (ضيارتطلا برطق لاقو .رايطأإو رويطو ربط ج نوفل
 تاليعتسا ايبرو - هريطلا: هركيو لالا حي ناكةنا |اضيا رعاطلإو“ لَك ةديبع ونإو دحاولا ىلع عقي دقأ

 ةريطلا ىدصا تيدحا كبس اكلاغلا ن2 ةريففلا [قاةنمو ! ةيطعتؤأ اح تنبت و غامدلإو بكوك

 اورو + لتلإ ةإم هدصم ةرَورطلا*<لاقلا | /قفمو هتلر هللا دنع عرتاظ اننا الا فارعالا ةروس

 أهي رعغلا دقو .ةعلابقل لاعف سايطلا + ريطلا جتاب | .ٌرَش وأ ريخ .- نم ةنعراطو دلع يذلا ةليمعو ناستالا|

 اهو بحت نت بير ولا م يق ةرعاط ةانسزلا نانا لكو لئئارسلا قب ةروس قة
 رابطلا:لبقو ٠ هيل هن قس ليقو .رياط لكش ىلع ةنال | كرابس يلا .رتاطلا َنوَدبم وهو: مّدقن ةرئاط راَظَود هتنعأأ

 لاآقيو ٠ تروطراقاب مدح فورمللا ماردلا نازيم تالقو- .رقاسملا ةاعد نويل رئاطلا لع .ةعلطلا|

 + ضاع داوي دح رابط سرخو - ناملا ناسلرايطلا راقو ةدشل هنا م يل رئاطلا نكآسأ |

 |ناديع نم ةنه نيم ا كدتعو .رابللا عموم ةركللا | الا لاق .رطي مل ٌرئالع هسار ىلع لزتولا

 | قرو نم ةنه نيداوللا نايبص دتعو  لزعلا اهيلع مَ ا ريعل قع منع ريطلا انتو

 | يل توف روط وه+ةاوطا ق اعواسر و طيح اهعوطيري ٠١ ل الج فوخ نكلو ِلَظ وحال
 أتيرق جرختا لازم 1 نم لمحت اي كيلا عيرس دبدح نوكشاب متصونيطلا متسوز ىوقاقاك يدا قو

 ديلا 0< ؟ةطسرترأو . تام دا يتلا ديدحٌراطم | ريطلا نال ةنحئالوشيل مق نكي ل قوق راقولإو أ

 رخل ملا كايتو لا متلو ىف لَكَ كيو اذا هراطتوا ا لاقي هدضبو :نكاس ءيش ىلعالا عتنالا

 كلا تقف يودي برد رتاطلا عاول هنا لا ةيو- عام -

 ريطلإو يرحم ع وسم يلا رفع سم سرخو ٠ لبآلا نمو: ريوأطلا#ءو واط يق ةرولعلا+) اقولأو لكلاب فصوي نمل ا

 | ىّرح وا دوملإ». وول نشيد و روسكللا قوقشتلا ىلع عتب كح ٌردصم بطلا < للا رعصمأ

 1 رحاشلا ل اق .ةنع بولةموهو ةنم ارِط نوكيق نارتع لآ ةروس يق ةنعو ٠ .رم اك دحلولا |

 ٌْ يا ىدلت تكماماذل يت 0 مور لع نك اشم تمو» هللا ندأي

 رولا 1 دلل الا يد روبل ىنإر ىلع عقي بارتثلا نا هلل سةبيم نوكاسأ
 مب تسال يللا كر 2 ارقلا ةنعرقتي الار يعبلا < كجبالو كارلا ةنم طليق

 | ودملا ىلا + رثكال ىيطي هولا ىلا الا يطال طوق ةسو .ريطتلا نم مسالا اًضياررطلاو

1 



 ع_اباطا !ارطلخ مال اخي

 هاك مد 00



 دنعو ؛ٌردصم 16 كد

 ناعفت ا ا ءرجلا عبار فذح نبيضورعلا

 ويف ف يذلا هزجتإو. كدا لفيف نايشيسرل

 ىه عيدبلا لها دنعرشدل او لعلاو. ًّ ا نم ّطلا ا

 0 اعئاش هدارفا نم لكل 5 د م دوس ناأ

 ىهو هيلا هدر يف عماسلا فزصت ىلع دافعا نويعنريغ

 هتمحر نمو ون ّيطلا بيترت ىلع هيف رشنلا نكي نا امأ

 .واضف نم [وغتبتلو ديف إونكسنل راهلاو ليللا كل لعج |

 ليلا ةيآ انويجف ومن هيينرت تالخ له توك نا انآ

 هب  اوالعنلو مكبر نم ءالضف|َوغنبتل ةرصممرابلا ]|

 8 اولا تبلق 5 و طاا الد ث ؟تانتلإو نينسلا ددع

 د مسا ٌيوطلا * 50

 .ةاوطا ج ةيوطكا رببلاو ليللا نم ةعاسلإو َربْلا نم

 |ميسلا ةياطلا * اهمانس من مث قئارط ةقانلا يف ةوطألاو
 ةيطلا * لبر تاذ ضرا يف ةميظع ةرفضو رمثلا ديرو |

 امكةمرلا يذ لوقف ةنمو» ةكرلاو ةسأجا ل ليا ةّكيه

 دصفملاو ةيللا اضيا 4 طلو. 5 ١[ ةيطلا دعي رشغتل |

 ةنم لوقت اشم نك لزنم وكت رطل للسلا ا

 ىهو هبط انع تدعبو.اهاوتنا يقل همِنَل يا هبيطا ىضمأ
 هدمعي لجرلا نال هّيط لزتملا يَسوماوتنا يذلا لزتملا

 *ةعساش يا ةدرعإ ةّيطو هترطل ىفمو .ىيلا ةسفن يو 1و ا

 ءا دحإو ىوطألا + ةيوطملا سيلإو ةيئلاو نييضلا ةرذملا ١
 دما هسا بوقلإو نطبلاو _مشلاو ةاعمالاو حلا يواطمأ
 5ك وساق ييسر لوقو ل اهتاوطا| ظ

 يوالادم يف ي.غلو

 ري َنودفر: ام نمض يف يأ

 ذل اًبكيطتو ةبيطو اميطو اباط بيطي ثوشلا باط
 ةيتظ لاف.داجو لجوالحو نيبح ا
 اهب ريبعلا مشن ةجرنا نا 2|

 ”مووشم فنالا يف !هبايطن ّن اك

 هب تباط يل .اسيفن هب ثبظو , ثالكأ ضرالا تباظو

 ايا ةبيط ثلا باطو .تحرشنإو تطسبنا يا .يسفن

 هديهز َنودفرت ام

 ميثلا نع باطو .هراكملا ةتقراف نالفاش.علاو .بيط ةلعج
 (يظارجوو اميط ةلعج اًيبيطت ةيفلا بط + ةكرعاسفن |

 كو انما نالفرطله ىلإزلا جرو يقال اناجتاع
 ٌةباطا لجرلا باطاو . ةيعالو ةحّرام ةبياطم ةياطو|

 بّيط مالكب لكتو اًميطال ام بسكو ةناعلا قلحو ىيفتسا
 0 نالف باطإو .اًبّيط اماعط مدق فيضللو |
 ثلا بميط كا ل ّيثلاو . نيبيط نيدب دلوو

 با امو م شالا
 لل ا( ييطتو ةةنم بولقم هآيلا مدننب

 لجرلا باطتسإو. احدا امال اياطنم هدام

 لاقيو الكلم ةدجو ئثلإو» ةناعلا قاحو ىتس ١ ةباطتسا |

 أس موقلا باطتسإو :٠ لصالا ىلع ا نا ظننا

 لاقي بيطلاو. نككل الل ةيعاو ردصم باطلا +اًبذعدام

 مدع

 . كلما نم ةدرض باط تاو . بيط يا باط يف

 دنع ةيباطلا * جارختا ترم 0
 لن باطلا #* مهسواور يس منراوخ ةسيلي ام ةنراوملا| ٠

 ةرطع ةحار يذ كلك ردصم بيطلا 2 ةرصبلاب

 ج هب رطعتي امم كلذوحتو نهدلاو ربنعلاو كسملاك |
 ةللجح )اق ا تلخانب طلو. بولو بايطا

 ير لوقو ٠ هيث لك 3-39 ٠ لضفالاو ٠ ص يأ
 ارا بطلا ىلا يرسا يف ايل _ هد يابا جانو

 ب ا د . مخ ا ادد هيلا تيل 0

 تبلق بيطآلا ثم و عومجملا رداون نءوهو
 0 ةطبغلا اضيا لاو .ركصا ا فتك ليك اذ

 ةيدنلاب جمالا يف ةرجشو ةرخماو ريخماو سلا
 ظحلا كل يا كل قتوطو .ةآيل اباضيا ىبيطاط ل اقيو
 يف ليقو ةفاضالاب كابوط لاقيو بيطلا شيعلإو

 مسا ىبيط *ءايل اب كلديوط لقنالو بوقعي لاق . نحل

 ع هيدا صتلو ريخما ةباطلا + رم اينجل ةيس ةرجشأ و

 ةر واهب ةيبطلا * نيدّلوملا مالكن م ةذهو .اهب بحل ةرموا



 لها دنعو . ةماقهاياوز عيجج نوكيو نييواستم ياطقلا لاق .كتبيغ

 ناوعف نايعافم ةنزو رعشلاروخم نو. رحب ضورعلا ظ للطلا - 0 كوم انآ

 نيدأوملا ضدب لوق ةنمو . نيترم نلوعف نايعافم | لّريطلا كب تلاط نإو تب نإو
 الضي هسا ناسا ايس اهيشارشالا* علطلا ربعبلا رفشم يف 0 0 للشر

 الصن ظاحالانم وحن تدّدس دقو عيا . لّوُط جةعبف لا ةلاحتإو لوطالا ثينات كولا
 .اهرشن تا ََط اهيوطي ةنيعصلا ىّوط |ءاسنلإو نارمع لآو ةرقبلا ةروس نارثلا نم لّوطلا
 0-2 5 ينع ضرعا ىف عع ةشكو ةيحك تيا ةءاربلاو ل اننالاو ١ ساوبو كَ ارعالاو ما.نالاو ةدئ املإو

 رمالا ىلع ةَحتكو . مزاج وا مانا ك1 لّوُطلا عيسلاو ٠ مهضعب دنع ةلحإو ةروس اهمال .اعيمج

 ةيرج | هءاتم 7 ٠ ّيررحا لوقو .ةروضأو هافخا ظ | ةفرطو ديباو ورمتو ريهزو سيلا ءرمأ ةقلعم رعشلا نم

 ىف نكو ٌلذملا صرحلا عطُتالو ظ أ *ريعلا ةليطلاو : نانالا ةلاطلا * ةرانعو ثرحاو
 ىَوَلع ئوطل اب ةناشحا ثبهنلا اذا ليوط دام رئاط لولا * لوطلا طرخملا لاّوطلا
 يا.:هبلع ةداشحا ىوط عوجملاب ةواخحا تبهتلا اذا يا 97 ٌلاَوَط ج لوطلا وذ ليوّطلا + نيلجرلا
 دعا ىلاعت لاو .امطق الاس دار هلك زا ,لاقي امكردتقم داّوج يا عابلا ليوط ٌنالف لاقبو

 ىّوطو٠ ةدصقو عوجلا دمعت لجرلا ىّوطو .ُهبّر انل | ضورعل !لها دنع ليوطلاو.رصاق لبخي ياعابلا روصق
 ىوط ىَّوطِب ْنالف يوطو .هيف مافأ يأ اًئاص ةراهخا ناوعف وهو برعل اب صلت رعشلا روح نرخ مسا

 ةيواط ىفنالاو ٌنآَيَطو وطو و واط وهن ايش لكاي لو عاج | 0 ةنعو نيثرم نايعافم ناوعف نليعافم
 اسال يطا لجو !| ىوطا * اًيطو ةيوّطو | نكي لو متم رغلا يلح ناكاذا

 ىطاو ةيطنا ىوطنإو . تارت اي وطن يملا توتو | ا وه 0 نقلا ك اذف داعب
 كولا ةفرصا ١ ولم ل اقي 1و ةهكواطنم ةكوأما |. ةليوطت نس هروصح لكلا قوت« لؤطلا توت ةليوكملا
 نطبلا يواط لجرو .لءاف 13 يواطلا * ت ل | ةليوطلاو ٠ مالكلا راصنخا يف بيو ناو ةرغ يا

 يوّطلا * ”ةرماض كسا عك | يواطو احلا يواطو اهي كك جرلا ةليط * روك 5ذملا لبحل لّدطلا اًضبا

 ةريغص وا هرماض يا نطبلا يواط نرالفو. تا . لّوط عج ىوط 0 لوطا جلبصنت 0 لّوطألا

 يولسلا رجلا ل أق .ةفلخ | لبحتل ليطلا لّوْطتلاَو . لّوَط وذ يا ٌلّوْطَأ نيعبو
 ايفل جا كدأف 7 ظ فاعلا لا ةمقوا ل ولع عشت“ ليؤطخاو !رزكاتلل

 ٌبجرش نيعارذلا ل 2 نطبلا ي ٍوط نوكيالو ةدئافل ال دارملا لدا ىلع ادئاز ظفللا نوكي نا

 رسكلاو مضل اب ىّوِطو يوطو ةاقسلاو عرج ىَوَطلاو | .انيمواب ذكاطوق قلو دع لوفك ايعتم دئازلا ظفللا
 مسا ةلغج ةفرص نمف٠ ؛فرصياالو كَرَصب احلا دف يع ةدئافل ال انلوقف . دحإو ىنعمب نيملإو بذكلا ناف

 ةعقبو ةداب ةلعج ةفرصب ل نءو ةركن ةلعجو ناكمو ردإو | نال وشحل جرخم ذا ظنللا نوكي الو انلوقو . بانطالل

 يثلاوهو ىو لثم ىّوط مهضعب ل اقو. ةفرعم و 57 ّذلا لّوطِلإو .٠ لوبقم ريغ وهو نّيعتم هيف دئازلا

 سدنملا داو / اب كنا هط ةروس نم ِهلوق يف ا 55 قتلا ٌْ ليطتلاو.اهنا سرا ليخا لواطمو.لواط» ج ن.رلاو

 نس لا هللا سلق يأ تيترم يِوُط يأ. . ىو | ةعبرا هب طظاحا 0 2 نيسدنهلا دنعو . لعاف مسأ

 ةفاغم هول دذو' نين سيدفنلإو كرا وف | اهنم نيلباقتم نيعاض لكنوكي لب ةيواستم ريغ عالضا
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 لوطلا ىف ةنم لوطا تبي ياقفلطن رالف يل ذ
 غِ ناكالوط لّوطيربعللا لو وراس لا ١
 .ًاليوط ةلعج ًالبوطت ءوثلا لوط لوط ىلعالا مرفشمأ

 ىرالا يف اهتليوط خرا ةبادللو :ةلهما نالفل لّوطوأ
 ةعيدخ هل ناكن ا. لدم وهو كسرف لّوط اًضيا ل اقيوأ

 وريغو ندلا يف انالف َلّواطو .هاشب اكرومالا يف نالوجوأ|

 لاوطلا يس ينبلاغ يل ُيلْطف ينلواظو م ةلطام ةلواطم|
 ةلوطإو ةل اطا وشل !لاطإو . ةنم لوطا[ تكف لوطلا وأ
 هنوبيس دشنإو .ًاليوط ةلعجال اوطاأ|

 ايلقؤمؤدصا) تلوطا 0

 مودي دودصلا لوطولع لاصو
 ةنمو. اليوط انلوؤإ الاوط ادالوا تدلوةارملا كااطإو ||
 لماكل فب ىلا نا بّرضي .ليطت دق ةريصقلا نا لذكل|

 لجرلا لواطنو. نما الوطن مهيلع لّوطنو .رصاق وهو
 . ىدنعإو عُف متو ركت نالف ىلعو . لكاطن ًالؤاطت|

 . لاط نحب ةلاطعسا هيلا ل اطتسإو

 * اوأنق او ناك ام راك مهن م اواتق مونلا ىلع اول ات الآَو

 منيو . ةعسلاو ا لضفنا ةلئاطلاو لئاطلا
 لي لو .لئاوط جَرتَو ردصم ةَرتو ةرادع يا ةلئاطأ

 ٌصاخ وهو فورعم وا عفنب وأ ةدئافب كيسا لئاطب ةنم
 لام اذا وهف لئاطال رمالا اذه لاقيو .ينلا يا دحجاب
 [يإ لئاطر غو لئاظإ وه امو.:ةيزموالاتخ هيف نإ

 اواطلا * ثنوملإو ركذملا بف يونس .سيسخ نود[

 . لالا *الوفاط اهيايل اطيا ةّيمجتا بشخ نم ةدئالل ١
 ىدمهل .رهدلا َلاََط آم ةلكاال كاف .رهدلا ىدمأ |

 |كرع وا كنكم يا. كلايطو َكْلاَو ,آط لاطو رهدلا

 . ةليوطلا ةلاَر طلا * ليوطلا لاّوطلاو . كتبيغو /

 دجإو طبرم يف اهنم ةفئاط نيدلوملا دبع ليخلا ةلاهظو
 * نافطغ ينبو رماع ينب نيب م هيف ناكعضوم لاَ 1

 لاني ةعسلإو ىنغلاو ةرد دقلإو هاطعلاو لضفلا لولا
 | لاطو .رقعسو 5 :غوذ يا.هلام يف لوطوذل هنا

 | طئاحا يف ئشلاو
 ا .لواطت ديز لعو. قاضنتو معنا نالفىلعو. . عفتراو ٌدنما ا

 لوط

 لوطلاو . كل :بغ وا كريع وا كنكم سا َكلْو 1
 .هاددرهدلا لول طو٠ 'لاي طا ج ضرعلا فالخو ردصم

 ة لولا لي م كلوط ب لايك لاطم

 ةفانلا 3 حا يلا 0 0 يناشلإو
 . اناث ضورفملا دانتمالإ وهو .ضرعلا ةلباقبو ..ةيئاتسجلا

 . عيرملا مسجلا يف اكاَنلاث ضورفملا دادتمالا وجو قوعلاو

 اذهو . هعسلا يف نيعطاقنملا نيدادتمالا لولا ثل انلاو

 هلام ععسلا لاقي ىنعملا اذهبو .رووجملا نيب روهنملا وه

 ناسنالا سأر ند ذخالا دادنمالا عبارل او: ضرعو لوط

 ىلا عبرالا تاوذ سار ينحل دادتمالإو ةيمدق ىلا

 ترا حي ةيتالا تاقعمالل نضر قولان !؟احقو

 دادتءالل ىوعلاو كل اش يلا عبرالا تاوذ وا ناسنالا

 عبرالا تاوذ ربظنءو وربظملان اسنالاردص ن مذخآلا

 عبرالا تاوذ رهظ ن . ذخالا دعباا ليقو ٠ ضرالا ىلا

 .اهضرع اهرخّوم ىلا اهسار تيا ضرالا ىلا

 لك دنع ناكملا ٍدِعب ةفاسم نييقارغجلا دنع ل ل

 دنع دلبلا لّوُطو .مدالب نم ةنيعم 0 ع موق

 هعطاقن.نم ةءدتبتراهلا لدعم نم وقوه ةكطلا لهإ

 يؤنتو ة جا ا 0 فصن نم رماللإ فصنلا ع

 ِي 00 دنع 5 00 0
 طخ ةعطاق ةبطق ىلا ةبطق ن٠ ةموسرم رئاود فاصنا

 دبع بكوكلا لطو اضيا ر بغل طوطخ تو ءاوتسالا
 نمت دتبم جوربلا كف ىرم سوف اًضيا ةّئطا لها
 نمركلا» مونت ىسنو بكوكلا ناكم ىلا لما لوا

 لبحر عشلا يف اهمال ددِشُتو لطااو لّوطلاو .اضيل ٠
 - ام كيتو دوا ةيادلا ةئاق هب د ليوط

 كليطو كلّوط لاطو .هبف كفرت اهاسرتو جنو ىلا

 00 كنكم هناك لَوُط و كلالطو كلو او
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 7 رو ثمم لا وهو اهي ليجيو لا يف ةاهيع العكر ْ
 ةزاتوالادلتلا رح سدا يقرا نتج ل
 الغلا كالو كلالغلا نظل اقيم ..ففاط ينصت
 قراجما عيرذلا توملاو ليلا مالظ ةّشو ءيوث لكوشغيإ
 ناك أم ءيش لك نمو قرفملا ليسلاو عيرذلا !لتتلاو ْ

 سايقلا يف اهدحإو شفخالا لاق :ةعاجماباًيطم اريغك |
 دشقناو ةنافوطأ

 اهمال نر 5 ةدجلا 0

 طل ٌنافْوُطَو جيرلا قر قرخ
 يف ناسنالاب .ةطيحم ةثداح لكت ايلكلا يف لاق
 لجال ةرثكلا يف انجل ها يف اًثراعتمراصف ثاقؤطلا

 فاّوطلا * م تناك جون موق تلان يتلا ةثداخلا نا ْ

 ةفاّواطلا*رقيانعو قفرب كمدخي مداخنإو:ةغل ايدل ل اعف
 اليل اهرون ىلع فاطي ةدقوملا ةليتفلاو .فاّوطلا ثنوم

 فاّرَطلا عضوم فاطأا*.ةدلوم هذهو

 يلا ةفّوط *ويلعردقةفاطو اوم ةقوطي ةفاط
 هادا هلل | ينقّوطو ..دايا ةسبلا قوظلاو مايا ةنلك ًقيوطن
 تضخر يا تعاوط ةسفنةلتقوظو, وبلغ يناوق وح

 ةنوقّوَطب ف ذلاىلعوالوا ةرذبلا ةروسف ىِرْفو» .تلهشو

 ةلصا٠ ةنوقّوطب امان :مهفانعا ةس قولفلاكَل دج يا

 ةلصاةنوقيطي اي ان. تغدو ةلحاانلا تباق 4 ةالع 2

 ةنولعيفتي نزوب نوط اعبار لب واولا تيلق ةنوق

 اولا تبلُق ةنوق 1 ةلصا
 اًقووظن لجرلا قّوطتو .ردق ةقاطا هيلع قاظاو ّيثلا

 + ماغدالاو باقل اب قوي قّوَطا لاقيو ٠قوطلا سبل
 ام قاطلا * لبجلا نمردني ثشانو لءاف مسا قئاظلا|
 ةذفانو ةرطنق نم سوفل اكل مج يا ةينبالا نمفطعأ|

 برضو بكرعم ”ئسراف نافيظو تاقاط ج هبشأ امو

 ىلا قيس امو .بيج ريغب دولوملا ةمبلي بايثلا ندأ

 لاقفرغص يف ٌةسيلي قوطقل ناكوررعوبخا نبا ةيذجأ
 دقو .قوطلا نع وّرتع مش لاقف ةعسب لف ةسيلا هلأ

 قاطاو ٠ 5 ا

 زحارلا لاق.ومردق نود وه امرسبالل | ن

 || لع ايش لَم ينل | ةنابضق تيربكلا تاقاط ةوشيرشلا

 بّرضي اثم ةلوق ةبهذف. 3.٠ قوطلا نع وربح ركىوريإ

 كغ

 ناغالا ريفك قاط نم كيفكي

 نامكلا اهنم ول ةزامج

 أ| نم ردني زشانو ٌبَضخالا وا ٌناسليطلا اًمضنإ قاطلإو
 ندم نينبشخ لك نيب ايفو ريبلا كلذكو لجان

 ||* ةنم درف وا:ةفظق يا لءن .قاط لاقيو .ةنيفسلا

 جويشب رادتدا ام لكووي طيب قلل لح قوَطلا
 :ةقاطلاو عسولاو لل | لوباح اًضيا قؤّطلإو ٠ قإوطا

 |ةقاطلا * يتقاطو يعسو يف يا قوطي وه لاقي
 ناسنالا نكي رادقم. مبإ ف لوقو ةيشلا ىلع ةردقلا
 .هيثل اباطيخلا قوطلااب ”ةيبخت كلذو . ةقش؛ ةلعفي نا

 ةردقال ام هانعم سيل.هب انل ةقاط ال ا انامحن ال ةلونف

 || لافي ةمزحا:ةقاطلاو ٠ تايلك. انياع بعصي ام لبهب انإ

 || دنع ةقاطلاو . نم ةبعش وا قرع يأ ناحير نم ةقاط

 ! لوخدل مخ: ىلذ تاذ لزنملا طئاح يف ةذفان نيدأوا 1.

 ااهعرادتسال ب تيس :امملا .ةجاحلا دنع ةآوطإو .ءوضلا
 لاقوة دودشم.ةنءةمزح يا تيرتبكةقاطو :!هفاظعنإو

 ||ةقوطلا + عياصملا وب لعشت يذلا ديقولا يلهو ءيش

 ةردقلا ةقالخإلا +ظالغ نيضرا كيال ريفا نمر

 كا وهو ىلجرانلا نبل قاوطألاو ٠ ءيثلا ىلع

 اه:ةريبكلا ةرورافلإو قوطلا .تاذ .ةمايحلا ةقّوطلإو

 هلال دم درا واخب قع
 (مُركو رصن باب نم )الط لوطي ةثلا لاط

 ّقتما لئاط وهيف نالف ىلع لاطو رصق قضينن دتمأ

 ليلدو .ةّثاكلا امو َّل اط اًمّطو .ةنّوق ليقو منإو هيلع
 عوقول ةئيبتو لعافلل لاط ءاضنقا مدع ةّفاكأم نوك

 املاط .ةيناعنصلا هةماقم نم يربرحلا ليدكامتك لعنلا

 طهر انثكو الق ةلغمو .تسدعانتف رهدلا كظنيا
 لعافال لاعفا اهوحنو امّلقو ااط ئيسرانلا ىلعوبا لاق
 يننلا ىلع الومحم ناكامل مالكلا نال اًربظمالو اًريضماط
 ْ لعافلا نعاضوع تلخدامو وبلا جادحيال نا كلذ غوس

 را



 فولح

 كداق ىهو اهبوت نع 5 18

 دقاروهو اهنيط يف ىوطا يدعيو ٍْ

 لو يك طا #27 لقيت اسم عم يصب ردا كلو ناف

 ْف ناطت و ماله بأ ردصد ةءاطتسالا * عئاطلا

 يف هلا ١ ةقلخم ل ضو اهدحا لراينعم ىلع ع حالطصالا

 أ ةماأس ينانلاو ٠ ةيرايدخالا ل اعفالا 4 لعني ناويحلا

 ش ةينينحلا ةءاطتسالاو .حراوجلإو تال الو كئابشالا

 1 يف لعنلا رودص اهدنع بجي يتلا ةّمانلا ةردنلا
 | عفترت نا يف ةعحت ١ ةعاطتسالاو . لءفلل ةنرافمالا نوكت 0

 | ةونلإو ةردنلاو ةءاطتسالإو . وريغو ضرملا نم عناوملا

 ة ىنعملا ةبرانتم ةقاطلاو عسوااو فرع ْ امأ هاو ةغللا كح

 | لعنلا ناويه 5 وتب اهب ةفص نع ةرايعف نييلكتملا ْ

 | لماع عّولطلت طن ردصم وطلال .تانيرعن .كرنلإو

 | فرعيو تاب ءجاولاو ضرفلا ىلعةدايز 00 المسا عرشلا

 اوه عاملا هن خل إو . لوعنم مسأ عاطاإو 5 لفتلاب

 يبلع ىلأعت هل هل ١ اهبجوا يف ١١ قوقتحلا عنم ٠ يف ةب>اص ةعيطي ْ

 | تايم ثالثو تاكأبم ثالغن يشل يبو ولان قف
 |١ ءرما باجتاو عيتم ىوهو 37 تاكلملا ثالفل اف
 كارقلا هيل دنعو. عّواط ناديايج ةعاطلا ال + هيسفنب

 ىغ ةلوعنب يدعنملا لعتلا ا نينع' ثلا للؤلصخأ
 | يا اًءواط٠رسكناف نوكيف ردكناف جاجزلا ترسك

 ص ارو: ترسكوهو يدعنملا لعفلا لعافل اًفاوم
 .عبطللا عاوطإلإو . اعوالع عناللا لعفلا تويوتلا ||

 هتمأقم نم ه ّيريرملا لوقو. . عاطل ا ثنوم ةعاو وطملاو

 كلس يف تطرخنإو ةءاوطملا باحصا ثبعاف ةيزارلا
 ةعاوج نيداقنملا نيعواطملا يا ةءاوطملاب ىنع ةعامجلا ا
 نوعّوطي نيذلا ةع وّطملاو .لئنملا عْوطملاو: .ماوعلا| |[

 .نيع وَلا غور كب سافلا رب رب ةروس يف ةنمو .داهجملا
 غدأف نع وطنملا ةلصإو

 طويلا بهذ كمل[ ف وطب للرلا [لكلالا

 اًنافَوَطو اًفاََطو اَقَْط ءيشل ابو ءيثلا لوح فاطو
 ءاجاَق وص لابخلإو٠ البجا الام دالبلا فو, ةلوح راد

 فوط

 اًقاَواطتو اًةيوطن هبو هيثلا لوح فّوط * مونلا بس
 يملا 25 او فاط ةفاطتسا فاطتسإو 8 ءاطن فّوطتو |

 ةفاطا ءىثل اب فاطظاو.هب فاطاالف فكوطو. ةلوحا

 رشبإ 0 ةبراقو هب 2

 تخشل فيي ثعش رةيبص وبا

 مط بلل لا اك

 اتا لعفا باب كن " طا لجرلا ف

 دنع روهشملاو 5 لاو لاف مسا ف ل

 ردو يف فق ةالبو ندض ا: يقلك اولا نبدلولل

 اهنال هب تيوس ليق .طهولا اهرخآو مك اهارق لوا

 اهب فاط ليربج نال وا نافوطلا يف اللا ىلع تفاط
 ىلا ىلاعت هللا اهلنذ ماغلاب تناك اهنال وا تيبلا ىلع

 امدباصافدصلا نه الجر نال وا ميهربا ةوعدب زابحلا
 بّيعم نبا دوعسم فلاحو يو ىلا ٌرفف تومرض#

 ل اَقَْط ينبا نا مل لايرافعلا هل ناكوأ ن

 طئاحلا وهو .ةانبف مع الاف برعلا نماءذر 5 نوكي
 :ارهجألاوةيسلا تالا 0 550 5
 نود نانئاطلا وا .اهدبكن  عارذلا مظعنم بيرق و
 لتعلن رط يلي امنوكيرونلا اًضيافئاطلاو.نيتيسلا

 ىأ ةنم ةعطقلا ءيغلا نر.و فئاطلا ثنو» ةئئاطلا

 لجروا كلبا زكاأزا للذي لاك انعام ةاحارل]

 رونلا ةروس يفو . فئاوطو ةفئاط ج سفنلا ىنعب نوكيف
 سابع نبا لاق . نينموملا نم . ةنئاظ اهبانع دهشيلف
 اقياأ اذا ةنئاطلا تايلكلا ه لاقو .ٌةقوف اف دحاولا

 نا عنف دحاولا اهب كيو اذإو فئاط عجن عيججلا اهب

 اه نوكت

 سانلا 5 ةعاجج ةثئاطل اب | غ

 و هيج * هاوس د نوزاتي دحإو

 فولو فاطلا * مارحلا تيبلا لوح نارودلاوه
 يا اهفوأجو هتبقر فاطب ذخا لاقي .فوصلاو فاصلا
 فولو. فإوطلاريغكيا فاطلجرو.اهفوضواهناصب
 | سس ١ةّئيكضعب ىلا اهضعبذَمُي داهبف جند ضر ةوطيئاغلا |
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 ديزأ 5 00 دحاولا نع اهب يو

 ئ



 عوط

 00 هل لافي اذهو ٠ ةظفاعلا ةينلا 9 ظيلل
 ىلا ارا عرخ تور ساسالا هي لاق امك
 ره ]5 سوواطلا ريغصا نيرا # سوطبرذالا

 6-2 سيّوطإ سن ثتخت ألف اسواط ىهسي ناك ثدختو

 ىنغ ام لوا لق مالسالا يف غنم لوا ميعنلا دبع يلب
 رعاشلا لوق سيّوطوهب

 اعيج برش ىلع ناوذاو

 7 وبس تتلو اانا
 يلاف 1 الب'برغت الف

 ريفصلااب ببرشت لولا ت

 تناك مبا نا لوفي ناكو ٠ سيّوط نم « مأشا لاقبو

 يتلا ةليللا يف ينتدلو مم راصنالا ءاسن نيب معامل اب يشأ

 ركباوبا اعنانلموي ىمملظقاو ملص هللا لولو اهي كانا

 ناهع ليف موإ تحّوزتو ريع تام[ ع محلا تن تغلبو |

 .نييزالا سيوطتلا * يلم ٠ نم لع لق َ موا ؛يل دلوو |

 نتزاإو نع يلا س >
 * ةعرغ لطم 0 ١ ١ ةوح

 ةّيخ شاوّطلا * ةيشاّوط ج ةّيمجعا: نسا 53 1ك
 اذ ندا

 امو طااطكج اه اًظوُوُط ط قلل لبا طماط
 * 0 ةطاط ج تالا لفل طئاطلا * طوي

 ليوطلاو جالا لخغلا طاطلا + عاجتلا طاّوطل
 قشابلاو ليوطلاو نطنلإو ةيحلا طرطلا * عابشلاو ْ
 للا او عاجنل | اذ ةمودتلل ةنايعلاو انيكك و عئاتعلإ] ْ

 ثاّركلا ٌناَطْيَطلا * ىحالاو ليوطلا طيطلا * جالطا |
 اطنلا نم ٌببرض ىوًطييطلا * ةناطيط ةدحإولا يربلا
 هايملا ةرثكو ماجالا قرافي الر ئاطوه:ليقو.وريغواأ

 ٌضْررَم دعب رم ينامر نالف ٍقرْطْوَط
 ) ملء ورصن باب نم «) اًعْوَط عاطيو عوطب هل عاط

 ٌيرهوج . ريغال فلالاب ةعاطاف ةرما لاقيو .ةل داقنا

 .ةاش ىتم ةيعر ةنكمإو عسْنا يا .ةنكما عترملا هل عاطو

 ةسفن هل تعّوط * ةعباتيال يا. انكب عوطبال ةناسلو |
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 النرن

 عوط

 هلا ناحل 25 هع وا ةئعواط ا اعيوطن

 ةلاكعّوطف ةدئاملا ةروس/ يف ةتمو .تلهسو اهل تصخرو |
 .ةتفاو ةعواظم هيلعو هيف ةعَواطو .هيخا لتتق ةسننأ|

 عضوم ردصملا مسا عضو ىلع ) ةءاطو ةعاطا ةعاطإو
 نا نكمإو هرم كردا رجتلا عاطإو .هل دانا ( ردصملا

 اًعّوطن لجرلا عّوطتو .ةل عاط ىنعمب عنرملا عاطاو. لج

 | ةلواح ءيشللو . لقنتو هب عّربن ءيثلابو . ةءاطلا فلكت

 ايل ىتح رمالا اذهل عواطتو . ةفاطإو ةعاطتسإاو |

 | .داقنا اًءايطنا هل عاطنإو . ةنعاطتسا الفلكتا اًواظن
 ْ عيطسإ عاطسأ لاقيو ٠ ةقاطا ةعاطتسا ةعاطتسإو

 ماغدا نوه كيو ءاطلا | عماط ل انئتسا هانلا نوف ذحيو
 يف ةزجح ًارقو .ادبا كْرَخال قو نبسلا َكَرمتف اهيف ةكبلا | يف

 ماغدالاب“ هدربظي نأ اوعاطسا اف ان دًالخرغ هك كار

 عيتسي عاتسا لوقي برعلا ضعبو .نينكاسلا نيب عيجن

 نا ديرب وهو ةزيطا عطقب عيطسي عاطتسأ لوني ضعبو
 باهذ نع اًضوع نيسلا لعجيو عيطإ عاطا لوفي

 رالف اج لاقي لعاف مسا عئاطلا * لعنلا نيع 00
 لاقي.ةعاطلا ةيعاّوطلا * عّوط جو تيما اعلا

 ةعاطلا نسح يا ةيناهلا لثم كلل ةيءاّوطلا ٌنِمحّنالف

 وطلا#*كئاشو ك انكةبواقءوهو عئاطلا عاطلا# كلل | ط

 || عْوط سرفو .كل داقنم يا كيدي عّوط وهو ردصم
 | ريح ياا اطيوطا رالف. اجو لهس نملس يل نانعلا

 ىدبيو ةيقشمدلا وتماقم نرد يءءرحلا لوقو. 53

 آلاوحا عفن يقل ارداصملا نم انهو مل اعِئاط يا عوط
 ..دايقنالا ىنعمب مسا ةعاطلا « نبلعافلا ءامسا ماقم اهمايقل
 ةعاوملإو ةنسلا لها دنعو . ةدارالا ةقفإوم ةلزتعملا دنعو

 لخف ةغاظلاب لَو" ةدارالا ةقفاوم ال لمالا ةقفاوم

 ارتو ابدن ولو تاروماملا || ةعاطلإو . امرك أو تانيهنملا ك

0 

 يفاعملا نم ىنعم لكنا ديربي نا عيدبلا ف نايصعنأو |

 نيضني اهب يتايف نزولا كيس ةلوخد رّدعنل وبلد يعتسيف
 عيدبلا نم ىنعم هب لصحيو نزولا هب موقيو همالكىنعم

 هذصق ِي ذلا ريغ كيلا نا لوك



 تايذللا 27110 0 || دراما اك رد لكنك ْن

 اًضبا ا . 35 انو طا ج هرم ثيل ة تباثلا

 كما عفي دوءاجلا دّوظلا نبإو سر مارال

 رعاشلا لوقو دولا | |
 انك ع دانا فرش

 عرسا وه وا دوطلا نبا هب توعد

 بميجلا عيبتلل نولوةي مثو» كتدصلا دوطلا نباب داراأ

 *ىدصلا يا لبجملا ةنبا ةناكو د وظلا نبا ةناكعي نسل

 . ةديعبلا:ةزانملا ةداطا»* كلّمسلاب نم برضا ةاؤاظلا
 ناكسوم.نطفحلا تاذ نكامالا يا فلات دواطأ إو
 عفئرم رم يأ ”داطنم الاثبو ٠ ديعب يا -

 روطأ:ال لاخلا ةبرق اًنأَرَوَطو ا طهرولب قرم

 ننضقاق الا اناس ”رطقاالو :ةلسبونولال يان النب

 نم يريرحلا لوق ةنمو . انلوح ام برت الو انئحاس

 ةلق نع ةءانكوهو ةراف هب روظن ال يدو ةييركلا هقمأة ه

 راكاودض يفو .هبب ناذرج تقرفت ةلثمو. ماهطلا

 ردصمروطلا ل اعمار نكن اهراوطو رادلا لاوطو

 يا رئوظ دعب اًروط ةتينا لاقي .ةرانلاو ةّئطإو لاحنإو

 ريشل نب ديحم لاق. ةرات دعب راع ْ

 ايلدلاو تاعورا1 كفلكي اذام
 ايلا خم كرت رت أروط و َّ و اع دولا

 شنخالا] ا اًراو ظأ ْيَدلَح دقو ون ة ةروس ٍفوءراوطا ج | ا

 ةفايخا يا كاوطا سانلإو . ةغضم اًروطو ةفلع اًرطأ |
 ةرابع ةيفوصلا دنع ةءبسأأ راوطالاو .ىش تال 6

 ينالاو راو حورلاو بلفلاو سغنلاو ته -
 : هئاذحي وأديب ثلا ءاعياقو 17 اضيارؤطلاو ٠ ىنخ

 رذتلاو نيّكيشلا نيب دو .هذهروطب رادلا هذه 7
 0 ا - 0 ,

 ةّردق يا هروط زواجو .ةله هيلا ةَروْط انع لافي

 ناكامو رادلا افو لب روطلاو هب ىبلي ايذلا ||
 ىلا فاضي أ ب هرق لبجو 4 هئاَذحي وا دج ع ل

 | اوم ةدنعو وشيرب باجتالاو ءاليخإو دسننب وهزلا | هللا
 ارك ْذ ةراطلإو راطلا* ماخ ةلوح راظو . كلتيب ناذرجأ |

 لاف ثيح وغصو يفرعاشلا نسحا دقو ءوَتاذحم وا ءيشلا دح ىلع ناكام راّوَطلا * رط ايفأ |

 ه2 : ةاودو هيشلا ءاود سئوألاو أ ول دعب ةتراضنو

 ريا نم ةيشحتولا نيش لا * * قينهس ول ةانيس
 ةيتعكةرّوطلا * دحا يا .قاَرُْطرادلاب امو. سانلإو

 ط يفركَذتسو ةَبطل اكءيدرلا لافلا نم هب م ةدبا» | يو
 رادل اب امو. سانلاو ريطلا نم ئوشحنولا روُطلا * 7
 انهي نيب رادلبو جايا لوق هج .اذضفاا كيا( يروَط
 ةهيظعلا ينعي ةيهانلا يا َنيِرَوْلعألا ةنم ينل* يَرْوَط
 نالف غلب خلب مهاشمأ ن نءو.ةغل بلا دصق ةمالس عج عجاغنإو

 || لع ردكت دقو ةيندنل لا ىلع ةارلا عقب هيَ مول معلا بس
 أ ماصقا غلب يل. ةرخآو ةلوا 0 يا عمجلا

 دعب رضأو نسَح سوط نوط 4 ةههجو َساط

 . بهذ اديوطت هن سوط * ةيطو ّينلا ٌنالفو . ةلع

 ٠ هب بهذا نبا يا١هب سوط نبا يردا ام لاقي

 | رئاظ سوؤاطلا *سوولطل اكتننيزت ةأرملا تسوطنو

 أ ريظلا يف وهو تاولالا ريغكن وللا نسخ يدنه
 تمحو ةنعلا ٍوعِبظ يفواتحواّرع ٌباودلا يف سرفلاك

 ٌسوواطلا ؛ةلخ نم نم ناس

 سير ٍهلاكشا ىلع ٌريظ

 0 هقش ف هناك

 و سل
 سوعش اراد يي قرن

 سورغمر جت ةنع سأرلا 5
 ٌقغيف جيفنب ةناح

 سيب رمرخ رهز وهوا

 ساوطا ج تادايزلا فذح دعب 586 هريةصل |

 ةضنلاو لاجرلا نم بج ايا سوؤاطلاو.سبواوطو
 ساّوظلا + تبنلا ند ترض ”3 كابهيف هج ضرالاو

 ٍض هيف برشب هانالا ساطلا * قاحلا يلايل نم ةليل
 هولا تع +طّولاو رهفلا 5 وطلا * تاساط
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 ةيوق دي دش يأ نبط رعب - بنط

 ضرالا يف بهذ ( يواو ) اوبطوباطب لجرلا اط
 . ضرالا يف تبهذ اذا لبالا تّيط كلاذكو .انط لثم
 اً ( عتمو رصن فايا نضر ٌتارظْنَو رطب ميم
 ىطأ + يلا وا زيصلاب ةهللع َةباََّطو اًدهّْطو اًوؤطو
 لعاف مسا ياطلا * ونعانص يس قذح هيما لجرلا
 | ةهط جا ماعطل جاع لكو زابخاو هاوشلا او خابطلاو
 ةدلجلا ةوابطلا *# ىتعمو ةنز ءاقطل اك ابطلا * وّطو
 ناكلاغب لمسل اوبطلا * مدلا اعلا

 طال ثدكصم لصالا ةوملأ 3 اع يا اذكيوط

 لاعب .ريبطلاو منياو. نذل ىلإ .نبنلا قاقد
 دهرا ا يرداام + عاب يا ى ا يفاتا

 السل ةدارثلإو لب لق ُنايَِطلا + س انلا ْىا يا

 : يِوطو ٌيوهطو يوفيطو ول ةبسلإو ةليبق

 ريرج لاق

 اتيررلا سررت
 اباشخحلاو ةيهط م تادع

 ”ةيعاج هلع ا دلو طل هزكل لول( يلع

 يف ءأطو . اجو بهذ اءط هوُطَي لجرلا هاط
 دنع | يقدعبا وا بهذ اًقوخ فاخذ فانك وط ةاطب ضرالا

 ا تيةلفقب] طاو .اخلق اى ئاظت راعنالا قلين+ باعت

 مىسلا حاطو ب عام وهن نر يف ةانو 58 بهذ

 يردرحلا لوقو .هضرغ نع هانو دصق ريغ نع جرخ
 2 1 ةيبواملل0/ نيل قمر نع

 ظللا كب حاطال ظحلا كظحالولو

 انه هب بهذو ةهّون احيوطت هحّوط * كهّوت الل يأ
 ىلا ةخعب وان أصعلاب ةبرضو ضرالا كيس هدعبو انههو
 ةلمح مديزبو .ءاوهلا يف هافلا هب حّوطو _- ٍضرا

 ||ةتفذق حياوطلا ةيحّوطو.٠ ةكلويم رتزافم كبوكر لعا

 3 و ٌردان وهو تاحّرأطملا لافيال

 داو ليبق ترم وهو ةحئاطلا ال ةح ديلا جئاوطلا | ى
 ا فّصوُي : نأ اهدحا . نالوق هيفو .جتلول جايرلا
 اهناكل مف هب ةيبيسلا تبيح: نم هب ةسبتلمو ةل بمبس فأ .

 لمج امن انسنالا كالله تبس تناكث يح نم ةكل اه
 كيلا ببانع ةلوق ةنمو ىنعملا كلذل جيرال رجشلا لعف

 ماكرسو بصان”# ملوفكبسنلا ىلع لّمجم نا يناثلإو
 لوفو .. حافلا تاذو -- تاذ ليق ةناكف مان لولو

 .نمّرلا جو يب تحّوط ةيناعنصلا هعماقم نم يربرح ا

 ةفذإوف ينتفذقو ةثدأو خخ يل تمر يأ. نسل ا ءاعتص ىلا

 رهسلا يف موتساو مدل توصلا جيوطن ةنمو. .يفت دعبأو
 ا اهيل كبلز ح رالف دا ساراس وا و دقدلا للا دبع
 تحواطتو .ةطقسا ُهَرَمَشو هيه ذإوهانفإو ةكلها ةحاظا

 او ف ةذإوقلا | ع

 وطن دالبلا يف حّوطتو .تمارت اًحواطن ىَوتلا م+ *«ةأيحإو ع ملا يف داعالا ةعاطل اكةءاطلا + تاياطن
 يا حو * انههو انهه اهيف بهذو اهيف هسفنب ىر . دحا يأ: 2ؤوط رادلاب ام + ةايحا ةاصحاك ةاطلا

 حاوطملاو . ةحاطَم ةدرغم فذانملا رآني * ةديعب | ةءاطلا نم ةليبقوبا و + بابلا لوا يف وأ ط عجارأ
 ةقام ا تاام يلا هع اثم نم ٠ يربرح ١لوقو. اضعلا ا تيا افرع 1 ب وا ئرملا يق داعبالل

 كّلبمو ايا مهلوس ةدم ةافعلل فلم يل حاط ينف ةينافلا لا اوفذح هبط سايفلإو . هياط ةبسنلاو
 .لعفوا لوق نم جيش امر اخو ةخوطي خاط تيار اك. ةئاط راصف الا ةيكاسلا هيلا وبلفف ّحيْبَط

 دول وم كيا ا .رصم لها ةغلب دْجَآلا بولا
 قليلا وايد الإ وكر ئثلا داط | * ب يط ةيس كوُط * عفادملا جلال ييْطلا ةنمو

 اًدايطنا داطناو. تاوط 7 ادؤطت دّوطن دو اديوطن دالبلا ب كيراطلا عناص باوطلا

 * تالا ريعبلاو ليفت داعلا + امم هوما يف بهذا ل ب ط يس ةلابوطلا - لبوط

 ةارعشلا ةروس ةيسو .ةهظح وا لبجئاوردصم دؤّلا كالملا ىلع فرشا وا كلله اً جوي عاط
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 فييط

 م«كللذ نكد: هيل اك وها ملا سلال لي

 . ةٌرنم يا بايثلا رهاط لجزو . ةيفوصلا ثاحالطصا

 نم رهاط :ًارااوا كابل ابا نسفنلا نع نورتعي تيل
 | ةذل ةراهطلا * بويعلإو ةساجنل | نم ةرهاطو ضيا
 | ةنايص ىراضنلا دنعو. 11 ولواقنا :دالا نع هرننلا ||

 | ةفاظنلا أعرشو» اياكانالا بعبتو ةراكلا ظفحو جرفلا

 رهطلاو . ةساجنل | ضيقن رهيطلا * ووو بونلاو ندبلا

 *ااب -- اثنا يملا 0 جمالا

 ناقر ذا 0 ولا رمطلا 0 أضع

 سيفلا هرءا لاق ىاَدَبو مدنكىَراَهَط ج رهاطلا

 ةيقن ىراوط فوع يف؛ باث
 ُناَرَغ رفاسملا ضبب مهجوأو

 هيف ربطت 0 ىرادنلا قّرِف ضعب دنع رهيطملا

 وانتم هنا الآ مه باذ باذعب كوالا شب دعا

 نفل هل ةياهعال دبا ةناف ّمهج بانع فالخب

 تيبو ( ىلعا حنا و ةوادالاو هب يطيل ةرهطملاو
 ملل 3 كوسا ل افيو »زماظم جاويف راتب

 اًنعار اهيف لخد اسي سبطي ضرالا ِي سبط

 بهذ يأ.هب خيطو سبط نيا يردَأ امو .ًالغإو وا 98

 هب تعد

 ةقرشتا لواط ةغبطي لعلا شبط

 هديب ةدسفأو 4 هيف طلتخا وع ند 4 هيف ذخا

 * ميلا فلا عئارلا سرفلا اطيل ب هطوط

 اهتاوصا ليخلا ةطاَيط
 ةاتسلإو امسح اًنابن تبن نايلصلا تبطا

 نم نالفلو و٠ عراد فخ همالك يف نالفو. ىعرتسا

 نم عفترملا فاهّطلا * ةنم ةعطق ماطعا يا ةيِط هلام
 + ةباوذلا سنا ١ ضعب يفو .ةياَوذلا ةفابطلا * بامحسلا
 يف لكي بح هلاثن فيعض بشع فّّللاو فيَطلا|

 اوا ام يف ٌنالفو

 ا ريهطلا * اًرهْط» يا اروُمَط هلم ةامسلا نم انلزنإو |

 أ( لعو عم ىلغو ممينو لسغو ٍموِبعَو ىلا ةعّونتملا ةدوصخملا

 ري اعط فصلا يرهوجملا يفو .ةدهبجلا| ن
 ٠ هيل يأ ٠ ”ةقبط هلبزو. ةضخلأ ةينحا يلاعا ةئيطلا

 مهط
 * هَرذلا نم

 ميش لكنه ة 2 ةعطنلا ةفهيطلاو

 هباع موادو ةّرذلا زبخ لكأ لجردا لفبط

 يشم يف عرسأ اقهطوبطي لجرلا قط
 ةنييعاص" ١ سوات

 و ًالهيط ليطي لوطو هللا 0

 5 0 * لهاطو لوط وفّنج
 2 * ةمعان ةلقبو لكلا نمريسيلا 1 ملا < لييطا

 ةزكأ1 مدقنو ايهردكب ةّئلهاحا و ةائرطلاو ةنيفسك
 يف نيطلا نم حنا امو هيف ريخال ىمحالا اهريخاتو

 ةباح يا ةَئَيط ءامسلا يف امو. طيف ام دعب ضوحلا | ن

 له ط يف ةئلباطلا - البط
 ضرالا يف بهذ لجرلا بلبط
 سيباطا اكريثكلا ركسعلا سلبطلا
 تابن جتديلطلا

 يف دوهبلا اهلكات ثناك هر شئاذح جّريلوطلا :
 - : حصنل |

 مو ويف لاقيو: 0 سطل يع ص

 ا أ يردأ 4 في شحوتسإ يل اعط 2

 ين ىلوم افيو ُناَمَط * سانلا يا يا. كلو وها

 :.ةيولط ةآر او نوللا يس ةيحصلا ا لسا

 قليلسلا نتن 0 هيبتا ا 3 هجولا و ةليلق 3

 راب ا عدل هينا قلو 0

 .نالفلو .ةعم يشالو ىَسسلجرلا َلطن - لمط
 هل دجوبال يذلا لمهطلا * ًيشةنم ذخاي نا لابحا
 َج ةقلما جيلا -كاو ةئيقدلا 5 ارلياو/ كتم ا 3

 رعاشلا لاق .لواَهط

 الفإوغ ىذالا سقف نع نصي
 اليايط الو تاي ربعجال

 ربصفلا دوسالا ْلمَمَطلا + لمعلا ثتوومةأضيطلا
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 ييط

 اهلجت قوف نم لبنلا تقيفح 3
 فيم اغلا ًاطخا لع بزاوع

 بتال س و نسح دعت ةفلخ كاس لجرا 1نييط

 ةسكئطلا * جلا مسلا| ةءدرلا سنئطلا * ةريثكلا
 طاسبلا ةقطلاو ةتلللاو ةسننطلاو ةسفئطلاو

 برعم . عارذ ةضرع بفعس نم ريصحلإو بوثلإو
 يف مّدنت ةسفنطم هامل * سفاتط ج ةيسرافلاب ةسبنت
 نسف رط

 رظناا حج ويلإو .رظنلا دنع اهرّعص ةنيعَشفنط

 تففيعضلا لجرلا ٌْسَْنَطلاو شّقنَطلا ** هيلا

 نط اههبشو سوفانلاو تسطلإو بابذلا نط
 .تّرص ائينطت نتط * تام ةثرالفو . ترص انين

 . عطنلا توص كلذب داري .اعطق انانطا ةفاس نط "1

 تطرَو لادم كلا * ةتّوص ةيبشو تسطلا ّنطاو

 ج وريغو ناسنالا ندب برطلاو .ةوالحلا ديدش رمحا
 ٠بصقلا ةمزحو نيلدعلا نيب ةوالعلاو 1 ”نانطونانطا

 كوكو تاذ يا ةنابظ ةديصق * 9 ةدحاولا

 نينطلا * ميسملا لجرلا بطلا + دالبو لم لكيف
 توصّيبطلا فرعلا يفو ههبثو بابذلا توصو ردصم

 ٌيودلا نيو ةنيب قرفلإو :جراخ ن ماجا ناسنالا 4 ةووسأا

 ظعاو نإلا ٌيودلإو قدإو ٌدحا نينطلا تود نا

 طاسبلا يطا تطل

 ىهوا رجثلا ئرش ( ياي ) ىفَط طي ٌُنالف نط
 وروجن يفو .اهب جن أرملا ىلا ينظو . ةصاخ لزغل | رف عبي

 عالضالاب ةئرو ةلاحم ٍِق ةرل ديز يطب ودنا غلا
 .ردصملاب فصولا لعد ناطر ياخ ماانألا باك نأ
 ّىنَطلا قط قرع ىنط ب ا غدل نم غيدللا ي ينط و

 ىنطإو. هبنج يس ”ةاوك ةريعلو ٠ ةانط ن ه ةجلاع ةينطن

 ةلاح قزا ديزو .رمعسإو روج | يف ىضم ةلتطا لجرلا
 لخغل ارث وارجشل إو .رسيالا بناحلا نم عالضالاب ةنئرو
 ىنطإو . لقنملا ريغيف ةباصا اًنالفو .ّدض اهارتشإو اهعاب

١1١4 

 ىقيبال 5 .زيبو ينطت ال ةيحو . السك مانف طاسبلا

 رهط

 ةان رلإو ةهمل|و ردصم ىكحلا * هآنطلا مسالإو .اهغيدل
 خدل نم ةيفاعلا طلو لأ (وتلكو لضرللو اظظاحلا
 ناط ةدرفم ةانزلا ةانطلا *روجنلا يئطلاو . برقعلا

 افا انس ىل ولا
 نم نافرحت نييمتنل ١ عابشاب هَ أرق نمو . ةيشبحاب
 نبا نع هط تاياكلا يف لاقو . هاّطإو هاطلا يا هامل

 ةغبحلا ناساب دياي كلوتكوه سابع

 ل هط يف ةلئهِطلا - لأبط
 اايضلاناثالا ءامشلا نم نها

 ضرالا يف بهذ ةلبهط لجرلا لببط
 اي ات د لطللا ةطزطعلا هةيرطلا
 لحب هيبشوهو ن :اكلسل ١ 7 اح

 لج ١لثم رج مالطا ةهراقنمو ةقنع

 .جاّردلا ليم وهو ضيباو دوسأ هيحانج تح امو

1 2 

 ٠ نييطا ىنعب

 / ةيسرافل ابوه برعم

 نم) ةراهظو اروؤطو ارهط ربطي رهطو ربط
 ٌرييطو ربطو ثرهاط وهف. سجن ٌدض ( لضفو رصن باب

 تربطو ةأرملا ترهطو٠ َنورِفيْطو ى َراَهْطَو راهيطا ج

 ّيثلا ربطو . مريغو ض.حىلا نم تلسنغاو اههد عطقنا |

 ةلعج ٌءربط * هدعبا ( عنم باب نم) اًرهَط رالف
 ربظتو“ ةلسغ ةاملاب ئيشلإو ٠ نانخل ريبطتلا ةنمو .ارهاط

 .مثالا نع تفك ا نع هزت ار روطا ريطاو ا اروطت
 داهم تاع ارياف ركبت لوطا: رئيلا قطا |

 اًعفد لصولا فلا 6 ءاطلا ةلغابكرجا تلت 3

 لغرف نع كرش زل ترتامتلا «نوكسل اب انادجلل//
 ربط مايا راهطألاو .راهطا ج لعاف مسارهاطلا *مريغو
 .تانل اخلا نع هللا ةةفصع ىرم اًضيا رهاطلاو .ةأرملا
 نطابلارهاطو.يصاعملا نع هللا ةمصعنمرهاظلا رهاطو

 ناعنلإو سجاوطإو سواسولا نع هللا ةميصع نم
 .نيع ةفرط هللا نعل هذيال نم رسل رهاطو .رايغال اب

 قلو قحلا قوقح ةيفوتب ماق نم ةينالعلإو ٌرسلارهاطو | يا وئطلا ىلا لامو ةييرلإو ةمهنلا ىلا لام ٌنالف



 َمسَدِلا لكأ نم ةمسج لقنن لجرلا

 كثينظ

 لا ةدرذم هان 7

 لاط سرفلإو جوعا ١ ابنط بتطي عرلا نط
 م تنبأ كرت + دار هلا يي الج 2 تااط دو ةربظ

 ماقأ ن ناكملاب نالفو «ىوع ب ذلاو. .هذشو هبانطأب

 قف رابغ يف تّدنشا جيرلا تباطإو . بط ةانسلاو
 رعاشلاو .ةباهذ دعب رهنلإو . ريدا يف اًضعب اهضعب عبت
 ىا ناك احدم فصولا يف ةغالبلاب ىتا مالكلا يف ةريغو

 ليوط بج بشطظلاو نجت ممإوردصم بدلا *ءاّمذ
 ثوسو : ةببطو بانطا جدتولا وا تيبلا قدارس و دع

 وهو ) اهرظك ىلع زادي مث ةيبرعلا سوقلا رتوب لّصوُي
 رجلا قرعو رحل | يف ةّبَصَعو ( رثولا ةقلح هيف عني امزح
 لها دعو .بنطاردصم بانطإلا * دسجلا بصعو

 يف | .فراعنملا نم رثكاب دوضتملا هادا نع:ةرابع وه قاييلآ
 ا ااف كرطتلل ا كنا يل نا زاجيالا .هلبانيو

 اتا وع تف وكب مازحا ريس ةباتطإلاو ةاواسملا

 . بيناطا ج ةلظاإو روكا ريليللا ل كفل نواف
 . ةآبنط ىنالاو بتَط ِه ام لخإو حامرلا نم بنطألاو

 + يب يبرم و 52 يناطم يراج وهو

 ج قتاعلاو بكتملا بتطاإو .مظع يا ثبانطم نشيجو
 سيفلا هما لاق .بناطم|

 ايكمملاو بئاطملا ىتغت .. ميفلاك ةآ دوس يف ذإو

 ىذ برطلا تالآ نم رابنطلاو روبنظلا روبط
 ةلصا .روبنط ةتيسراف ساخن نمران وأ ةتسوبجلبوط نخل ظ
 ب وجرف لا لعوب لمكا ةيلا يأ هيد

 2 ا

 لقاعت دعب قماحت ةلبنط لجرلا لببط

 رثدطت# مج لقفل ىتح مدا لك لجرلا َرنط

 الملا ؛ »+ هل ١١ يأ ءنراطلا دب كيعل ؛ رالف لاق“ ل

01 

 فنط

 دحاوالا 000 فيتم 0 3

 | يك

 ىلختو تنابضعلإو دانعلا بكر دبعلا َرِيط
 || رفا |. ةرظلا + ديبمللا دآلاب نمريجتط لها قالخاب | .

 |داعو ريغطلا + ةيسراف . نساحن نم ردف اًضيا هانلاب

 ٠ تبي 2 لعب

 00 5 57 ما ع

 دي نوطلا # ةيئاط يا

 | ثيرضو ردصمزأّطلا *وب رخم اًرْئَط زبي وب زتط
 ريخال يا ةّرنَطم موق *رخاسلا زانطلا * كلا 7

 ةديدغلا ةنلظلا 0
 رِلعَراط يفارواطنطلا ب -رطنط
 ةلطآاظلا فيرخت ..ةاهللا ةلطنطلا
 *تّوص اهوحنو سرجلاو سسطلاو با.ذا [نطنط

 دبش ورعطلا بونص ةياكدتو

 ةقانط نالفو. ع اًننبط فتطي جرلا فنط
 ٠ ملا ةنيط د ةلخدلا دساف ناكاضيا اًنْبَطو ةفوبطو||

 ىلا 2 .اًناصغاو اناديعو كوش ةقوف لءج رادجلاو

 تطل .هدهزأ أم يل. ةفنطا اه وبعمطلا ىلا اهاندا انك

 دست ءازأثا ى ١ ١ اذه ىلا يسفن تقتطت امو. م 1 مولا

 يو لإ مدليع تنطلإو ديا

 00 2 لا جرا حر قؤفللااغر 0 / 5
 ومحل دولجلاو ارويسلا فتطلاو رادلا باب قوف عّرشُ

 لكاي ايال نمو ملا فيطلاو ٠ ةمهتلاو طاف سالا ىلع نوكت
 تيطلا هل امك ونتتساطلاا+ ةلخدلا دسانلا |ىالاق الا

 كا 0 فّطلا ولعب نمو
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 ]1 ااا ماستر نأمط 0 ظ نلطتممر# كلغلا يا ةسلطلا هذه ام لاقي كغلاوأ
 3 هلم انالف يلا اولا تربط لوقن ةاعلاو. نأ الا قيقر تكفيفح وا ةفاجاىل

 انْثطا اذكىلا َنَأبطإو . ىنغنا:جرماطتو . 9 اريقنلا لياطلاو لوأألاو لاآلمطلا - للط
 8 كلذو نعم وهو. .هل نمآو نكس ةنيَأ“ ل | ضبا لآل طلاع ,فشغتلا عبفلا لاحإو قدما ئيسلا |

 || ىدحاو وأ تام ملا تاذحب نّييطت“ هريغصتو : 4مل قولاّظبا لولو صخختلا ف ها سلظالا بث ٌءذلا

 | فلالاب ناطا هاا بلع هلا ام نم :ونلا | نوف يراغلا( رييرك كلمطلا نيوعاملا زتحأ ضعب

 ْ ءاننلا ند 58 اينلا ريغ ىلع موزع ذ ذأ أو كاجحاكا قسانلا صللا ضبا ليليطلاو. بايثلا

 | ريغ ىلء اه ورخاف ةزملا مدقتب ةليطا كيتو لفكالا | رتاج اح لاو ماك يلو اهط طي هك 0

 ا الجرلل نو كل مثوق ليادب ميلا دعب أن ىلا نسايقأ يسحقنلا 37 م لؤن ةنمو٠ .روجلا

 أ ةبايطلا ثغر ءاطاول اقف ةزملا اوفنخ ارو : ةزيظا مهلع لازن : تناكو اولزني لف لان انضرع

 ىلع سننلل نالضحي نيكسنو نيطوت يو مسإو ردصما 1 0 56 لو ٠ 4 هانالا نالفو
 نانطالا,نم دءساةنيناطلا ثاياكلا' ينو :ةتكردا اهأ رمالإو:. بلغو العن ىتح رثكةوشلإو . اهاّوسو اهتفد
 هَ ةئبستلا نادت ,نارنلا اًعَرْشو ٠:ٌنوكس ةغل وهوا . ةدقع وأ زج هرعشو» ى واح يا ةنم ضع ةسارو . خافت

 فذ ةنئييط ةنينأمل سا ناعم ناكرا امن كليو م , سرفلاو لجرلاو :اهالع ةرجتل ارئاظلاو
 نكاسلا نظم نيطلا * ةنئاز منال نينونل ا ىأ ضرالا هجو ىلع بهذ وا ٠ عرسا يأ. فخ اًييَطَو

 ْ 1 للملا نضرالا نم نيطملاو < نوُمَط جا «طاو: نصغ ىلع عقو اهيحن د ءاطلا ملك البس اودع ادع

 ||ةمط.» ةوثلإو . ةيطم 0 ّينلا ةط هلط | اًميطت رئاطلا َمطتو رن ن 1 ل ناح اناطا تالف وعش

 ْ .رهلا 0س عقترا ( وأو )اويطوضي ا ط | هل ن نانا طن لا الف رعش ا ضل ىلع 3

 . ماطو ويف ًالتما را | 1 تع ُةتشو. لاط سيمو اط :ليق ٠ اهاوس ام بلغت ةيهادلا ةماطلا * رعب

 هنتر الهو اتارلا كيلر اطار رووا فتااواويؤشا هك هت امال كلا
 )ع ماي ) اًيرط يطب رع إو ةمل ]و تيينلإو 2| ص | ةيدنقرمالا ويماقم نم يربزحلا لوق نمو ةماينلا | ضي

 1 يواولا الط ىن«ب ىلع ام و ١ك رطلا + ةدصرم ركل ةماطلا لااوها اَمأ
 |ريعبلا نطو هجال ادم 0 ابط | ريثكلا ددعلاو زمبلإو ءانغ' حرم ةقانس اما وا ههجو

 10 ال ما هلامط كد اخ انظيإ (( ةّدحوملا دابا ؛سكالؤأ فا 0

 |لرتملا ىلا لام ب دس .داوجلا سرفلإو مظااركذلاو ملظلاو بيج

 || ةيحو السك هي .امانف طاسبلا ىلإ ا برشف ضوحا ىلإو .ةّرللا ةءطلا 0 كل لاملاب يأ مر رلاد 0

 لّشيعب ال ا جورلا ةيقب وهو ًانطلا تبث ال يا ةنطت الإ اةيطلاوءر !دامزلاق' رفاعي اا نعم ذتعو
 1 ينطت يف ةغأ وهو. اهتعاسن ٠ لتقل : لب [هغيدلا لوقو“ 0 #3 02000 ةعطقلاو ٍةرذعلا

 الرنللإو 432 رلا ةيقب هئبطلا *زملا ةلصا ليقو .ماللا | زجارلا

 | ظورلاو ةاضيبلا ضرالاو ئوهلاب لّدإو طاسبلاو | ميطلابو قفراإو زوحاب  ميغلا قرب نم اهزّوح
 |[ ديصلل ذك ةوثو ضوحا يف آملا ةيفبو هآدلإو ةبيرلإو ا* داوجلا سرفلا .اًضيا مييّطلاو٠ لولا وُدَملابو يا

 ةراج نم ةريظحو روجنل إو دماطلا دامرلإو ةيبز ع _مئاوغلا مباطألا| 6

 السناب



 أ

 شح نوعيط جاهضو جارت 2 عَطو ”جماطووف ه هيلعأ

 نسياطلا نسولف ا ّنسمظنإَو يثلا|

 | ةّدغلا يامارضلا يا ىلسمَصلا يف يشم وه * ةلساط ج

 ةمالذ ٍناَططو يطرطو ”طيط لجرأ
 # مطاط محال ةبا قرخ رعاشلا لوق ُةنمو٠ جنا

 || ونكت ركب تالكلا ءاهتغل يف ام رووح هينا طيطأ

 هاه مياط هاوطا باط يف |

 لا غابصلإو ٠ نطو مفأ 4ق لءجو ةلمر ريصحملا جانلإو

 | اوم ها ىلع ساو. اهرون ا يا. عمل ا

 .دعابت لجرلاو :اًديعب اًرظن رظن هن .ه.سطو ءابكلها يا

 00 * ٌةردق يا * هرز> ةساءط طيب هيثلا سيطو

 ف 3
 ا 9 )ا

 0 6 ١ 0 1 ءاجرالا 0

 كر أبي نشانشنلا يباب تاّدح

 ١١< كانصلا زعاس تاهذ ةيفوصلا داعو .ردصم ندطلا

 سوط لجر * ةيوبرلا راونا تانص هي ةيرشبلا
 ردبلا تنهاذ يا تسودطه»و

 ثفللا لسمطلا + تعامل نع لح 1

 باذعلاو

 نيطلا شبام ل انين فكان باي بيلا

 *رحلا طسو يا ماططلا 2 لبا مب

 | صرح ةيعامطو اًءاَبَط وامَط عيطي هيو هيف علط

 اص ًةعاَجط عبطي عبط م و عا طا قٌئامطو د

 ردصم بطلا * عيطلا يف ةعقوا ةعمطا *عبطلا ريثك
 اددجلا عايطإ وأ عامطا ج دنجلا قزرو هيف عووطملاو |

 ةأر هأو. عج لا رينكلا عالما + مها ازرا ضبق تاقوا | ا

 . عماطم جدي هاي ال الو عيطن عاملي

 | اهصيغ رثكأت 3 39 ةنيع تغبط

 | . اًينع اهقاس ًالوَط البطي لبالا يعارلا لمظ

 ٍي يل. ٌلومطم موسو. ةزبخم ا هب عسو اه 2١ قيوشلا

 ةلماطملاب مسيوم يا لويطم زبخو . مدلاب خوطلم

 5 مدلاو. ذأ لحملاب ةعسو زبخاو م و .ةغبص و ونلا |

 لس ليطو لوهجا ىلع ايثلا ليطو ممسلا
 لطا# كلذ هبشو راق وا ا نهدب# 100

 رميا كر اه رالف ا ةاعحم رتاوبلا بتاكل

 ا بأ ن ضعبو احا اني طق وفكر

 لجرلاو لعاف م تأ لع اطلا »# ( ( مولعملا ة ةغيصا لطي

 نافذ اخنإو ردصم لجطلا * تح يدل

 ليطلاو٠. 1 ىلا يا ليطلا هللا قاخ لاني. ١ ميل

 لاق.ةلومّطلا مسالإو عنص املابيال شحافلا لجرلا
 ديبأ

 لدط لكشحاوفلا يف عرسإو
 يلايبالو تاير يي

 ةاسكلاو اًعيص عبشألا بونلإو رولكلا هللا اضيا لطااو

 صللاو قمحالاو ميئللإو ةدالفلإو دوسا 0 دالدرسالا
 صخلا م ىف ساطالا جدلا |و ىذا بوثلإو ىسافلا |

 اعويسلا ريقفلاو

 يِاتلمَط يف عقوو. ءةّر اا ةلبطلا *لوبط يااا

 ةلمطلاو ةلطلاو اًضيا ةليطلاو . هب نجلا و يبق 2 رع

 ةرملا ةلمطلاإو . ريكلا لا نم ضوحملا يف نب امو ةأمحلا
 سلطالا بذل ٌليِطلا * ةفيعضلا
 ةل 0 0 ع افعال نيل لج لا ديال

 0 0 ةامحلا 5 هورؤصخ ا 1

 2 هل ليطت 5 مال ةدالقلاو ضردرعلا لصتلإو

 زبخو. .مدلاب خوالم هل 1 مح .٠ فيلل

 بايغلا نم يراعلا ليمُطلاو : ةلطماب عسوم يا ٌلَِط أ
 ةلّمطملا * قانعلا ةلّيَطلا * لوُلْيُطلا باوصلا واأ

 يراعلاو افقنلا ججنلا ٍلاحتإو ينأخما

 يف باودلا مالا يا رشا د لجراا سلط

 سنس دنو ف ءي دا يثو ( يف وسلا ةدعم ةَسليَطلا*
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 بو اًرامطو رم م ةريغو أ

 انيط اري ابطا 001 7
 انلبق عئرملا كلذ كبظ 8 لاقي. 2 يش أو .انضنقا

 ما

 اناا لب ةفانلا هذه كسط امو :ةّملع ام هيا دحا
 هاا او دكلا دعت ةجطلا ل انعاكل

 عفترا كلو اًحاَمطواويط مطولا ةرصل ٍعط

 | انوه كرفت اولا ورصبب حطو. انيدش هرظنو

 جا حط 1 ةعاط يبف جوز ىلع تحجتأرملا تنل .نجش

 ةبانلاو آر 1 قووظ و هيف دعبا بلطلا فو.4 هب بهذه

 اذ | عفر سرفلا حط * تو يي هزيشمل هن احابط

 * ةعفر وبلا ةرصب خطأ ا 7 اوطا مامر هلو هو .هيذبا

 أ نم تاّوكطلو ناوهطل | * ءيش لكن عفنرملا اطلا
 ٠ لجرو هرثلا حامَطلا * هئانش رهدلا
 مس ىتح سيفلا هرماب لف رصيق ىلا

 وا را اها جا - روعط

 ةامالا كحطملا # فوجلا ميظعلا رز املا رجالا

 تملا
 ريك اوي نيطب هفنأب حط

 * ًاللثنا فتح برش اًرارفهطا ءزهطا  رؤهط

 نطيل وعطلا كلا ناعما
 اريَط ةريطي ثلا ط

 هوشعل 5 ْن

 لهلاو كادوا ةقد
 هال رتناكلا

 الك تفطر ربك ا لاع ةولتلا ىا كلا
 ةتيآر ةاصحمل هل تفذق اذاف

 ليخالا َروْط !معقول وزني
 ,زفشا حرجلاو او اهالماَريَطاهر ار

 قايلكولا روَّطو: ا يوان لقا
 ملا الف رطو

 1 0 هني تزيي 0 ا

 ىلع سرافلا ريطأو ٠ ةسوارملا ايفل 7 5

 لعافمسارءاطلا*ةبكرو هئارو نم هع بثو اًراطا ه4برق

 ريماط نب رماط هل لاقبو .هبوثو ةرثكل ثوغربلاو

 ناكل هآرلا بو طك رارط * ريماوط ج ةفيعت ١
 رعاشلا لاق . راَط نم هيلع ّبمصنا لاقي. عفترملا|

 ةهجو فيتا| رع دفء لظب ىلإ

 ليتق راوط نم يوهيرخآو |

 فوصلا ريغ نءيلابلا ةاسكلا وا قلما بوذلا ريطلا
 يا سايل دنع ليخا ريبطت ىنعملا اذه نمو. راطا ج

 ظايلذلا ةتناقم ع حرير لوقو لا
 0 ٠ راطآلا يف سمشل ثل | تحالو راظننالا دما لأط ال

 ضعب باهذو ٠ سمثل ا رارفصا نع رابطالاب 5

 قارخشلاو اًثيث كلميال يذلا اًضيا ريطلإو . اهتايض

 ٌدعتسالاوا فيقخلا عاوفلا ليوطلاوا داوجلا سرفلإو
 ةعتسملا واادإوملا سرفلا ررتطلإو يلا * وذعلل
 ورد رجلا اريل ل انو كلوب شنولل

 يذلا كَريْط يس تنا نولوةي ٠ لبجتاو ةّرغلا ُديَّظلاو
 * هلوا بابشلا ةّريط# كلبجو كنرغيف يا هيف تنك
 ارمرمِلا * روكذلا اسك ا وا بوقلل رّيطلارو للا
 || ةنيعصل | راموُطلا + لصالا راوتطلاو ريطلا* ل

 أ[ طيخ راطإلاو رعطللو : ةيطلا هيلا *«ريمإو ط ج أ
 ظ . رامطالل سباللا لجرلا اًضبا راطملاو . هب ردي هكبلل

 أرمطملا أو .اًلَحو اََلَخ ةهبشي يا . ويب راَمْط ىلع وهو
 زيطخ قانإو .ةظانلا تو ثيدحملا موق يل. ثردحماي
 لاقي . تاكلبلا تارّجطأإو ٠ ىلا ةقّلوم ةديدم يا
 ضرالا تحت رمل ةروجملاو ؛ تارّوطملا مهتجعزا
 نيماطم ج ًابخي يا ماعطلا 9 رك

 سريطلا 5 را ضيفنا لجرأا سراط

 ةوبطا ءاسءرطل أك هم هاسريطلا * ةيدلا ميئلاو او باثكلا

 فورا للا ززبح لاو طلا :#راجلاب|٠

 05و وامل ص سيطإو سيطب ةوثلا سمط

 . دسف باقلاو . اهوض بهذرصبلإو مث اورفل إو ىو
 اطغو هكلهإو ةامع اًسْيَط ثلا ٌرالفو .دعب ةوثلإو

 | 6 تسول: 5 اة قنا ل كتعاتساو روئالا #2 3 اووه لوا ديعبلا اهبارياط نبرماطو

 اناا



 ةملطلا |
 | ضرالا ةكيلطلا * ةهجو بق قجرلا نشل

 لوذل ةماعلاو "7 ال ىا ةناسيلط ضراو ٠ ةيلظم

 هيلا قلي ام كردي مف ملظا يا س4طت و ةنهذ ساط

 ةيايافلاب 0 دلت ءبكتكم.(ن 8 يطا

 .أ ف لط يف ةنإوخإ +>او يطا او.س لطيف ىئسلطا .([

 أ س لطيف اشلطإو

 ةيئاز نود و او عئاجا ملفا

 بدو ب مط هلظِي دك البلو َط

 ١و. هلستلا ملف

 للاملا نم ةَيرلأطلا * ل ءاعملا يف ام لاقي ..تاححاا
 ءةوش هيف ىف 1 يل هلطأ دإو * ةنم ةيقبلا |

 دلجرب ةطبر ( يسواو ) اَوَْط يولي اللا الظ
 ةفاخم ةئالطلا *ًأظرا َةوُكَط وأطيب لجرلا الطو ؛ةئنبحتو

 هيلع ا مالَكلا اند لاقي . لوبقلاو ةجيباإو تسلا
 اورق ةفلقز دحر 1 |و. ةحالمال اًنَغ ناكاذااةوالط
 جا ملاب بصعي قيرلاو ملا يف ماعطلا ةيقيو مدلا وا نبللا

 رص وب ية يلا دلو 7 ضيا ًالعلاو

 اللوز مط ةلّظو تالطو ا 1

 هز زا يهدحالا كفن

 ةنا ا نيعلا اهب

 ماج لك نم نضهني اهؤالطإو :
 ذلاو مسجلا فييطالا صنافاا واطلاو

 ةوْلطلا * ءاطبالاو راظتنالا 2 ىلَطلاو ناو امأطلاو

 شحولا ند ةريغضدلا ةولطلاو .مصلا ضايب

 ناك ىلط لاي موف يلطو . بح <يبثلاو .ةسب>و هلجرب | |

 اًنالفو . يع ةيلطن رالف ىلع * ةرفص يأ أ انساب اه ىوسن.ةلآ ةلطملا ا* دلع جهلا سادلا ايست

 ين ةئاسيلط ةلياوأا ةللظلاو)“ 37 الرا

 ِ ن٠ قرم 34 اطل *ملطا اًمالّطا هلطا# بوقد يف اًبيبد ظ

 1 نوكقملا قر || ٍةَوالَطلا ًالّطاا * ضرع وا ضرامل

 | ةظبر الطلا. ةخطل ايأَط هيلظب هبو ءانطاَريعبلا ّلط

 هدجنابا ىكي بئذلا < كالطلا ىكتريخلا يف | هلُط جالكلا ن
 نا اك يل ديرت:تنإو ماركألا يل بظت يا ًالثم ةيرضأ ٠ رنين ب كسا ا 5ك سيياطلا - سيلظ

 ا يللا ةلظو اًضيارغ :كلا ركسع |١ لجرغس ؟سييلظلاو

 برجل يطا نابل ج مهلا كاك ريغصلاو ا

 قيض ليي .!|و ىلطملا دعا وقلاي ةهيبش ةخرقوأ ٠

 «ا ةاولطلا * 24

 الطا رالف .ىلآإو . وب ةفطل هانمللا ريعبلاو .ةاشو ةضر»
 رعاشلا لاق .هريغل وا توملل ةقنع تلاما

 ثل امو لطأ دق كابا تكرت

 روسلا نم ٌناعشنلا هيلع
 ..ةاوه ىلا لام ان يا طق ين قطا ام كبادحما هو

 [ماطن نالف لطتو .روكذملا ى قنعلا ل٠ نم ذوخأ»

 هالط ٍِةالْطا هب ّلطإو هلتهلاب ّل ا رن وهللا مزل
 ليلو. بلوطم يا لاط لبتمو.لءاف 0 ا هيلعا
 امودب لطي ام قكو نازاظتلا هالطلا +“ يا لاط
 كرعلا ضعبو هاثلث كبهذ قتح بن مي 37 ص

 هالطلا اهنا ال اهمبا نيس كاذب ديرب ءالطلا رفا ىس
 ذل دال هل دلل ضر لوس لال رول

 نشل: ةلعإ# ناف ةنسح ةئينكا تن تعد

 دعي 0 لبتإو متغلا اخ ةالطلاو .روضحلا كلاذكو | هل
 نم ةبرشلا ل طلا + مدلا ةرشق  ااطلاو ..كلا الر
 صخشغل الَطلا *لالْطلابولقمو مدلا أ الطلا *نبللا

 ِناِيأَط امهو ضرملا ديدشلالجرلإو نازطنلاب #0
 يا ؛ءالط ئذق لاقب .ىوطلا اضيا لطلاو. *

 ّلّطلاو. ةّذل يا لط ع ام لاقي. ل ا
 ةقانلا هكيلطلا * ةّالط وا ةيلط عج اهيوصاالا قابغالا
 * نانسالا |.قتنآيلطلا * كراعلا ةقرخو هب :ايرجم إو ةيلطملا
 نانسالا مق طلا* اكل لطلا ةدحإو ةلطلاو ةيلَظلا

 . يىلاطل ادا جوملا تبنت ةليببلا ضرالا وا نضرالا ن

 اهءالطا شحولا اهيف وذغت عضإإلل ضنا يلاطمل او

 ةصالخ جر ال كل فندلا ضير ا لطملاو

 نع ط يف نأبطإو د د

 : ىيخايح اعط ثمرطن تئيطو ثمعت ةأرملا تقاظ
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 ةلقو ةيحإو تسد 5 لجرلاو نبللاو كلذ ربغو هآمو !ىادحا نال عالان ليما اونو قيعف رع ادق
 ..ةيحملا ٌلطلاو.: قر ط يا ع ةقانل اب امو. ةقانلا نو |ةقلطملا ةيئاقلاو 5-7 ١ ددعلا 1 دنعو . ةمع ءأوق

 لكطلا * مدلا وا تللاو ةقانلا نيل ةلق ٌلطلإو | .ةكيفملا اهلبأفيو يورلا ةكردتملا يف يفاوقلا باوحا دنع
 عفنرملا عضوملاو رادلا راثآ نم عننرملا يا صخاشلا | نجلا اهيفركذت مل يتلا يف يا

 لهال لالطالاو . لولطو لالطا ج هءيش لكصخشو | لؤوملا توبعب اهيف كح يتلا يف مدنع ةماعلا ةفلطملاو

 لكاملا زبولا لهالو . دجالاو :ناططييحا راثا زالملا | لك اجيالا يس انلوةكل عفل اب ةنع ٍهبلس وا عوضوملل
 سلمي. ةناكدل اكراذلا لم-للظلإو . دقرملاو .برشملاو | ثلسلا:يف'انلوتكو ماعلا قالطال اب :نسقنت» راسنا

 فقسل اكوب ىشلقن :اطغوهو اطالج ةنيفسلا نمو .اهيلع | ةةلاظمو .ٌرماعلا قالطآل اب: سّقنتع ناسنالا نم ةيشال
 يالا ٍللَط يل ىثمو .ءيشلكنم ةيرطلاو تقيل | يف اط ىأحن الو ربتعملا اهربثعا يف ةيعاملا يف ةيرابنعالا
 ”لَطلا برضا هليل اقنلا لغم رعاشلا لوقو . وربظ ىلع | ىِإيطملإو :هسرفب قياسي ديري نم ىلطملاو مالا سفن
 يورو ٠ كد 3 ماغ دالا ٌكذف ٌلَظلا برض ذارا قالطنالاريخصت قيلبظنلاَو: قلطبإ ا رثوغصت ى 211 لاو

 عج يف يتا١ لالطلا نم اًرودقم اصلا راكب للطلا | ”اًميح ايفان لبقلاوا:ةلطلل كام لطب ةيرح لع
 ةذيذللإوةغوزلاو ةذ<ذللازبخمإوةّللا ةلطلا * ْلطلا | ٌمالط نهدلابو . ةلطبإو ”ءايا ةصقنو ةعتم ةفح 1

 ةيسلاوةيذبلإو زوجت ]و للا الب ة ةضورلإو حئاورلا نم | ًالط الط مداإو طل اهيلع ترقق ضرالا هامتلاو
 0 ليط عمجو عونل |ةلطلاو. سالو مطملا يف يراني رده الط ّلظب ةمدّلطو ردها
 لياطلا * 0 للام ةبارشلاو 8 ةلطلاو |[ زك الهو هي راقي : ل وار ده لوهجا لع الط ةمد قطو

 نهوأ فعس نع وامود 3 وسنملاو اريصحاو ىلا اهيلع لزن ضرالا ت تأُطو ٠ لولطم واف وات

 * رو دهم يا لل كو لطو ةلطو ةلظا ج هروشق 0 ىن»؟ ملع باب نم الط لطب ةمد ّلطو . ٌلطلا
 تنكت ابنا وعر خاددلا 4-5 شزفدو | ةقان ل الط | ا راما لالا ةمد لطا * ةبعا ةادلَط انالف* وشلاو

 يث ربخ ىلا ىهتنا دقو ةيسداقلا موي اهسراف ا 1 :قرشا هيلع لطإو: 0 ويفر كه لوهلالع ةمداطأو

 كطكاو . ةرغبلا ةروسو بْنَ نيردلا تلااقذا ل لطا للاطن لانه كرف املا لطاو: لطرق ةماعلا
 انعم ققوادي :ناكلاو دب رشي ) يذلا وا رودجلا مدلا | .ةنع دعتب ءيثلا ىلا رظني ةقنعّدم ياَرظنف لواطن

 يدنفا محاع ةجرن 2390 ل سيل يأ لطم ماو رعاشلا لاق

 وارودبم يا لولطم ”مدو ( ٌرفس؟ سي سيا ىرخا 2 ىَرأ | يي تللاطت يا اًنّرَح ىف كك

 لطلا ةباضا يذلا نكامالا نءلؤلطللاو .هب رشي نايرت اف عد ي مق وذ ْ

 مّلط * اهّدعو اماّوس امْلَط اهلطي ةزبخلا لط | ردلا >الطلا * فرغا ًالالطتسا يلع ٌلطنسإو
 وعم ايبجأ نحب (ووعلاو ذهاب ىذا اهيرَص هزاتلا |ةلضا عا ياذمآل نداةلَدُبل هاي نع هيلين 255: لولظطلل
 حشا كلا ريب قمفطب تباث نب ناّسح لوق ة.دو رادلا راثا نم صخاشلاو ردّصم لالا + لالطلا
 ةياورو  راخخ عمج يثو ع قرعلا ةآسنلا | ةئيطإو ةنسحلا ةلاحإو ةقبل او حرتلاو ءيش لكصخشوأ

 ةنح.وهؤا موندلا مالطلا * ةدؤدرم وأ ةفيعض نطلب ر رظللا *فخا وا فيعضلا رطاإو ردصم ّلطلا * ةليحلا
 لطلاو ٠ نيا هيلا اطنخ ناوذملا مل لطلا * خاساشلا ٌلالِط ج رطملا ترودو 00 وا ىدنلا وا ةفنعضإو

 . للا 3# كا طا نم دا حوا ٍرعَشو لبا ن ٠ بنل ند ْن ١١ اضيا هبا لاطلإو لظو



 ثتيليعتسا َّك ووجلا ىلع انا ىلع ةلكلا هل ٠ ل : و

 قطنو .ميغلا منع فشكتا موفلا نلطأو هيلع تلدوةلإ

 | ةياغلا ىلا سبت مل اًفلظ تضم ليخلإو .يرحا دعب لاب
 كلوت لجرلا قلطنإو . طوشلل قآطلا نموهوأ|

 لعد /ىلطنإو اقلط زاك هنيئا وا | ههجوبو
 قط ام ل اقي.حرشنا لجرلا قلظإو .هب بهذ لوهجلا|
 نش ةنطب قلظت كَ حرشتت ام يارمالا اذه ةسانا||

 قلاطلا *هاملا ىلع ءاهبانخجي لاوسفنل امرت هسفنل ةقان يعارلاو

 ..قأط جاكلا فعن ٠ تآخ يتلا هاسنلا نمو لعافوسا
 يتأ اوا هاما ىلا ةهجوتموا ماطخ الب يا قل اط ةقانو
 فلاطلا ثنوم ةفل اطلا * بَل مث ةليلو ابوي كيت[

 رحال يا ةفلاط ةليلو . ل اوط ج قل اطاا ءاسنلا نمو

 با يامال لبالا نم ةقل اطلإو . قلاوط ج رقالو اههف

 لاو تاش ثيح مهانج يف سرت يللا يف لّسرُن
 قيليتطلا * هاا ىلع اهبلئحي الف يسفنل يارلا اهكرتب

 ةءاطنلا ىنعب 'مسإو ر دصم قطا *قالطإلا ريغصت
 ظفلب حاكتلا ةلازا ءآيفقلا دنعو . ميلستلا ىنعمب مالسل اك
 ل اًنالث اهتلطي كاره هقدلا قالطو رش

 اهتلطي نا ةئسلا قالطو .دحإو رهط يف اًاث وا ةدحاو

 .ةدالولا مجوو ٌردصم ىلطلا * راهطا ةثالث يف اًنالث

 ج يبظل|و . ءاسنل اب صاخ فلطلا ليقو .ًالؤافت وب يس
 8 ١ مشلاو .ةديأملا ريغلا ةقانلإو ديصلا بلكو . قل

 الب يا اَقْلُط سيحو.”هو اذهوا غابصالا يف لم

 سرفو.رقالو هيف ٌرح الياولطةليلو موبو»قاثو الودبق 1

 قّلَط لجرو . اهيف لوجتال اهنلطم يا ىلا ديلا ىّلَط
 افلطو تيدا لولا ع يفو اءهرحس يا نيديلا
 ”كحاض يا هجولا قأطو: . يصف هديدح يأ نانلا
 هب ران فأطلاو. سوبعلا ٌّدَص وهو ُةقِرَْس
 ىهوا اللا نوكسب قَلَط هيف روهشملإو .رانلا قرح عنم

 لثيكولل دأَط متا>وبا ىك 5 .ةيسرافلاب كلَ كر

 اع ذي ؛ اياظشو ئافصقداذا, ىلفعي قارب رج وق

 مث يناهلا هدوجإو جاجزاا نع الدب تامائحلل يواضم
 دولج نر ديق اًضيا قلطلإو .ّيسادنالا مث يدنهلا
 ًالالح يل اًهلظ قلل رهو. نطل لاليلا, انيطللإو
 اهلل ل ع جراخ يأ ةنم قلط تناو .اقلطم

 .ةديدح يا ناسللا قلطو .ةف 1 0 يا هجولا |
 دقو لبخلا يرج يف دحإولا طوشلإو ٌردصم قلطاإو

 انلْط ىَدَج لاقي .طوتفلا 1 0 ليس >

 3 ىلوالا ةليلل اف نانمليل ملا نيبو اهنب 0 1

 يف رن كلاذ عم امكرتيو هلا ىلا اهي يعارلا نال
 ةيالا يللا يفو .قلاوط زيوقلا دعب لبالاف .اهريسا
 0 .قالطا جبتلاو ىلا اًضبا قا .براوق
 هجولا ىلَط لجرو قاثو هل ديقالب يا ضل اباَنلْط |

 يأ نييمضب نيدبلا ىئ 1 لجرو' هرم 0 يا

 قلل بيعي دال راو | 1201815 ار ني
 نسف ايغيل ل علو قالطا ج يقم ريغ يا نط ”ةقانو |

 ليال ا كاحا تناكاذا مئاوقلا د

 لجرو.٠ ةّدح وذ ىا عتلف يغب قلد قلُط ناسلو .اهيف | ظفلب

 ناسلو .ةقرش» 5 ئآإ رس ف مخ هجول قط

 نم هدد وللا ةقلطلا * ةّدح و52 قَد قِلَط

 ةأرماو .رقالو اهيف رحال نلط ةليلو . ةدالولا ع

 ريثكمتفف مغب ةَلُط لجرو .امهمس يل نيديلا ةْلَط
 ريسالا قلطلا < ىيلطنلا ريغكلا قيلطلا *قيلطتلا
 .جيرلا هلالا قيلطو . ةليبس ّلُخَو ةراسا ةنع قلطأ
 قيلط ناكل 0 يا هجولا قيلط ل

 قالطإلا + ثابن ىكطلا * ةاَفلُط ج ةّدح وذ يا قيلذ

 ةانعم يف ظنللا ل اعتسا حالطصالا يفو . دييتنلا ٌّدض

 فرح ةوحنو أوبر ض يف ةدئازلا فلالا نوم! نوبردإو
 وخص قيليطتلاو ٠ ةقلطل يقاوتلا يف ذا هيأ هاوخدل قالطا

 .ةقانو قيلطتلار كلا ق قيلطملإو قالَطمإو قالطتسالا

 ىلع ءّلدي اموهو دل ٌدضوَلطلاو. .قلاط يا قآلطي |



 أ هيار ةدوجو هبراتو هتفرعب اهرهغيو اهولعي اط باق

 | لاق . جلاطلا عوّلطلا * رومالا يلاعم ثني يذلاو

 سووركلا
 ني مادا مو

 ةلاطملا لاجل اعااذ خوط

 ا عولطلا وهوا ندبلا يف 1 جارخ ةماعلا دنع ألا
 0 عولطلاو ٠ ثاعو اّط ج ردصملاب ةيمسل 6

 زج هوو تكوكلا عوقو ىلع هن ةكطا لها دنع قلطيو
 ءارويلا ّيدبا ناك وس قفالا قوف جوربلا كلف نم

 اهجوتم قفالا طين نع بكوكلا لاصانا ىلعو نكي م
 ةلباتيو نكي ل ما قفالا تحت لبق ن ناك كو س قوف ىلا

 ةسفنر

 نا

 | ةعيلط * غلا علولملا * نيروكذملا هبينعم 1
 | ياّودعلا عاط علطيل ةمادق ثَعبب نمو ةتمّدقم شيجلا

 فبيقو . عئالط ج عيبجاو دحاوال ةفّرعتيو ”هرابخا

 ٌيريرحلا لوقو .ةيرسلا قوف شو ةعبرالاو ةثلثلا ةعيلطلا

 مف وسغلا ةعيلط هج يجان نمو ةيتدمدلا هتماقم نم

 نما قر اسعاا ىحلا ةمدقق لول فرتلا نمةتليل
 عولط عضومو ٌردصع علطلو ملْطا * شيجلا ةعيلط

 اط | علطمو عل اطم ج هباء ملط سلا

 | نمرطش لواوا اهم تيب لوا ةآرعشلا دنع سا
 لها دنع علطَلام .عّرصملا هل لافيو٠ لوالا تببلا
 | ةلخغو . ىتحملاب امومسي يقل ١ معاموظنم نم ةعطقلا ناغبل
 |. اهرئاس ن ٠ لوطا تناكيا لقغلا تلاط يا ةعلظم

 | عضومو 0 هلط هرمالا اذط ام 1 كأم ملط
 ايل نا وري لوقو . رادحنا ىلا .فارشا نم عالّطالا
 ةيبقت ملط كلا دك رد كيدخال 0
 |كيدلا فو. كلذي ةرخالار ا هايلع فرد |[

 | فرح ل و سو نوط ألة 007 ءلزتام

 ةفرعم نم هيلا الكمي كش يا كم د> لكل دج

 | ةروب يفو .رهاذلا يللاعلا ٌيونلاو لعاف مسا علأطملإو . هيلع

 | نوبحت متا له يا ملص نوعلطم متنا له تاّفاصلا

1 

 هب اهيتن ريخب هديو. مايا هاطعا ةقلطي ثلا |

 و[ نيينهجلا ةلزام عقلا ل ه كتلزنم نبا اورلعتف اوعلطت نا ا

 ا تاعاج أرق ارقو. ميجا هاوس يف 0 1 عطاف

 لعن نزو ن“ جلطأف نوءلط“

 نبل اغلب وه لاقي .زج اناَعَلَطَو اًمْلط غطي غلط
 ناغلطل اب لعب وه لانيو . ثدصم ٌناَعَلَطلا رجع يا
 لالكلا ىلع ء لبعف يع اذا

 .هايا ةبهو اذنك ةنلطإو. داز هيلع نط < رلط

 ٌراث لطب ”نالف فلطإو
 اند بهذ لاقي.: ردم فلطاإو فلّطلا *« وصخ | زبك

 ناو ةأطملا اًضيا فلطلاو . اًرَدَم يا اًنلطو اَنْلَط
 يعي نا ناتلطلا * ء ءيشلا نع لضافلاو ءيثلا نم

 * نيغل اب ناغلطلا باوصلا وا. لالكلا ىلع لوعيف

 لطابلاو رَدَطِإو ذوخأملا فيلطلا
 * لكرالاب قرزل ماغلطا لجرلا ًاغنلطا ًانلط

 الط ٠ لكلا + ىتاكلا نينكلا «اسلطل). ىبلطلا
 4 ةئصالل نأ دانيل

 ةرلا للا خااطلا + ةّقرا عونلا هفلط
 غاَط جضيردلا ينلا

 0001 1 اقلاع ىلطت اهسوززئم ارا كملط
 نم ةيلختلا لصالا ف عوضوم ىداطلل لدقعاو

 ا ا ةقانلإو . ةنم ةبعشتم يلاعملا 3 ديقلا

 ةنلطو . فاح تناك اقرالمو اقلط لع 17 اطاقحا

 : هردهأ ه هريعو مدلاو

 ئلَطل| + ى 4

 - ند ارلا ا ا دعابت 58 قاطب 1

 .مفل اب تقلط لاقبال ديلا ل انو. هبات انذاك الط

 مويلإو .هجولا قلَط ناك ةقالّطو ةقولطلجر ا
 لوهجملا لع ضاخلا يف أ زل تفلطو اكل ن كملي

 ةأرملا 5 7 واط 6 ةدالوا ا ىلا محو اهياصا مط

 ىلع ميلا قطو .هلل ةلفغو . حاكنلا ديق نع اهّدلخ
 11 ولطأ و .ةجو [نكسو ةعشن وللا تعج لوهيجلا

 ردسالاو :ق لالا الشراب اعقل  يشاولاو انطيف نع
 ا اسد ده :ودعو ٠ هب اهحن ريخي 0 ليس

 مع مالكلا ىلا لكتملاو :ملبا تلَط مونلإو كك



 هقيح نحو هربخغسإو هاو ولع باط ةءاطتس وا

 يذلا امو ةدنع ام رظن الفعال + كيفذو هالك ا 10 0 1

 اف نياوسقم ىلا يدع ابر. ١ ردأ و هلا زردب لذنم هلا[

 لالطإو لعاف مسا حلالا * ةيار انالف تعلطتسا طاَقلا بلق نّوسلا شْلَطلا
 ثيدحلا ةنمو . بذاكلا رجنل او ف دملا ةآرو مقي مهلاو | يا.طاطأ .لجر * ةيهادلا ُنْيطَلْطلا - طلاط

 دنع علاطلإو . بذاكلا رجغلا يا حلاطلا 0 ال قداأ|

 ا 2 باصا| يف هاد لطالطلاو لطالّطلا + ةكّوح ةلطلط |

 زج وه نييجتلا دنع عل اطلا نا كلذو . بكاوكلا ,ةادلإو ثوملا اضن لطالطلاو : اهعطقي ريمحلا جالسا ||

 ار ةرشلا ىفالا ىلع نوكب جو ربلا ةقاطتما ىلع وا ىلا. يف ةمحلو ةيهادلا ةلطدااطلا 3 لاضعلا

 هل لاقي صقش ةدالو نامز تقولا كلذ. ناكن افا اعط غوبس الوتج ةأبللا طوتس.ي وا طوعلملا [فرط

 قمسا اب هل نوح كلن يب ود صخشل ات كلذ علاط بالصا يف "دو ( لاعتُط لونا ةماغلاو) بارشالو

 لوا ةيفوصلا دنع علاوطلاو ٠ علاوا ج سغلا..و ١١ . عادلا ضرملا لطلطلا * توملإو ايلظني ريبخلا|

 ا لا 5-5 :امسالا تايلجتب نم أدبي .امأ ةيهانلا ةلطاطلإو ٌلطلْطلإَو
 راونا يف ليقو.ونطاب ريونتب هتافصو ةقالخا نسف اًمَلَظَمو 34 عاطي سمثل إو بكوكلا: ملط

 رئاس سرلدبف ةفرعملا لها بولق ىلع علطت ديحوتلا ولع نم انيلعو. هيلع َ ولُط رمال لغو روم الاجو

 ب هلل لعجم نب نيدلوملا دبع عل ادلب ان راونالا 0 نم علطيو مطب | انيلع نالفو.ادب

 * علاوط ج نكامالا قم ةرواجام ىلع عزوتب م العاوملا | مضرأو» .اهءايف تدب ّيصلا ٌنسو. .كض باغ مهعوأ

 جماللتمالا دنع هبحأون نم علطب ةنال هو .ن0 عال ن ٠ نالفو» اهدصق ةدالبو .ةعلط جرخ لفغلإو .اهغلب|

 ا ا عْلَط سيح. لوقت نادنملا علطلا + هلط | اول ةملطإ لبجا علطو . هالع لبا او. جرخ ناكل

 اههنيب ليو نانيطم نالعت ةناكجرخي يش 0 2 ليكلاو 1 لب ءأ
 : 5 5-5 5 8 ١

 1 يق هترغ ا ددخ 0 دوضنم

 3 اك مو مالطا 8 0 هللا 2 بكوكلا علطإو . هيلا اهتضرع لل اهلا مل اطوأ|
 ضرالا نم نيام لكو# لأدب يذلا ٌهرما ياّودعلا| ا ام جرخ لضفل |إو .جرخ تابنلو .رييظأ

 فرش :ن ناكملا ملط طلا او ملطلاو . د ةوبو تاذوا وأ|يدسا اقوم, هيلاو داق :كجرلاو هور للا

 ةعلطلا + غلا ةاعاطلا © ةيحانلاو ةنم حط هيسذلا ملف .ضرغلا قوفنم ةمهس زاج يمارلاو .هلجتا اًنلفو |

 ةعلا سنو. ةهجو وأ ةتيؤر يأ ةنعلط أ امحو هدأ 7 ءيثلا ىلعو . ةاجخ اناتا انيلع ٌنالفو . ةرهيظا موس ىلعأ

 ةهلُط ةارمإو ءيتلا ى | علطنلا راحت ب يا جف 2 يو ٠ فرشتسا هدورو ىلإو ٠ ةملع ةعلطتو .فرشا||

 ناردب نبا لاق .ىرخا + رجكو ةر ةرم علطت يا ةَأَمَخ علطتي م ًالجر هللا ىفاعو .ًالتما: ل كلو .فاز هيشم |
 ّيريرحلا اهراعتسا دقو .ةأّسحلا ةعلطلا |( اك 7 .ةملع رمالا علطإو . كمالك ممتن لا ..كبف ف(

 لاعب حالو انكيييبع ةظايف دا كارو ريل اعد 0 0 ةاجخلاناتا انيلع 3 1

١15 2 



 أو :جالظأ جايب ع .ه يا د ف

 لاقي. طل | ريغكلا طل إو. ةعل ل يا ولط يناوه

 | يا ةلط 'ةفانو الط ثبعبو ةلط ةضرأو كس لق

 ةدحإوو هما ةهللا + ْلَطلا:لكأ نر ء ةنطإ ىبشي
 اال تاب هللا ديبع نبا تادلطلا ّدَط وللا

 دبع كلر ةولط ىلا ن ؛ ةجل نب دا

 ضوم ةقرولا ةيولطلا #3 ةيبعم يا ةولس 3 زو .فانم

 ساطرقلا

 لمعلا نم ةيسرجلاللا اطرقلا ن نم ةوشم ةعطق ىلع

 ٍي مل معَت يا ” ص ريعاو دارثلا عطل | + جالَط ج

 ةفانلا بكار طوفو. لوقنم ينعم ليعف ليزطلا ةلصاو

 ةلالدل فوطعملا 0 ٍنايرعم يا ةينهلاب نايلَط

 وامل ةقانلإو ةفانلا 07-5 لصالاو 4 هيلع ةلبق 1

 #2 اطزهو رفسلا اهدهج اذا رافسا ها ءلَط و لاتبو

 قد ل وع ناني هلع | + الط 0 عم يأ ةويلط ةفان

 ةوخأو يدسالا دليوخ

 3 خل يسملا خم دلل 3 11ص ابن يطل |

 ةهركك ما, هلل نيل
 داود قوئذمطل ا
 .ةنبرضو . ديدش يا طول عوج - فيلط

 ١! | يب انافطو قطو ايدو ايفطو انو اً اًبرضأ
 اًديدغ |

 نجلا 2 موهلعلا - م لط

 ةباتكلاو.ةدّوسو زل اب |ب ةزطل اْلَط لطي هيلا ل 1

 .قّرات اًحازؤلطا يطا »ع هب هن نصا رَّدَتل اب اًنالفو ٠ اهدسفا| |

 صيماعدلا هيف ىتبت يذلا نّيترغلا ولعل | ل اس ةعمدو

 هاا ةفلطلا | + هبرش ىلع ردفي الف

 زيطلنل | ة:زلطا | وا .ةيلطكةوركي رماب ةقلعل ةيزلط
 ع ءيشل اب ْ

 ةناعل يف ءاحملاك ءآنملاب دي ور كب

 * ةليغلا ماقلطلا + 0

 أ 0 قل ةبحنلا ىلع طلو

 اال اركاب هيرطلا لقبا ةباعلإ و: ةدلؤم

 ىلع هيثلابو . هاح اًمْلَط ةسلطي باتكلا رمأط

 سلط لوذن ةماعلاو.هب هاج ( ء وثلا هجو يأ ) ههجو
 نئاطولا هب اخ ووو ناهدل ا ةريغو وجو

 * هب يمر نجت بلا يف هب اونلطو. ا قع 10100

 ةنالفو ٠ هلا يابكلا "لطهي نتاكل نقلي
 ا ين ةرما سلطنإو .ناسايطلا سبل

 ا + هاك دسجلا لع لاس ةاسلطا
 ||زجولاو ةّروخم ا وا ةنيوصل |سلادلاو . دوسالا ناسليلطلاو

 بُئذلإو ةرعش طفاسن اذاريعبلا ذأ دلجو بايثلا نم
 + ةداوم.سلطألا نول ةَسْلْطلا < سالطا ج طعمالا
 ليقو ىعالا سياظلا *«حوللا اهب محي ةقرخ ةسالطلا |

 اعل سكطلا 3 لوعنم ىنعفب ليعف سيلطلا باوصلا |

 ذننم ن؛راّرم لاق ناسايطلا يف.
 ىَرا اف 2 ل يسار تعفرف

 سليطل اك ةلظو ِطملا ريغ

 ركل ركع انك ملا هراشإملاو ناَسآيطلا

 ْ نم صاروخا ةسبلي فوص نم ءاكول 2 هل لتشكل

 ناسل ات بيرحا وهو 7 كنا يا ناسايطلا نبااي |

 سلطألا :# ةىجلل عيجلا يف ةاطإو ةسلايَط ج ملل
 داولا ىلا ةربغ هنوا يف طغمالا بث ذلاو قالا بودل

 يثبح اك دوسالاو عيشي ٍيْر اذا لجرلاو هنوأ ىلع املكو

 ربرحلا نه جلو مولا كلفو قراسلاو زسولاو ووخشو
 تاتراخ تيك نييفارغجلا دنعو . عيفرلا

 لوق ةنمو ٠ 3 هرثو 00 0 مسلط

 رحاسلاو 0 دراعو لاققلا د تح مسلطو 53 و

 ْ عيزت ن نع ةر ةرابع مسلطلا وا مسكطلا * مسالطلا بتك

 | ةطساوب ةلعفنملا يضر كسوقل 1 ةلاعنلا ةيوامسلا ىونلا

 ٌكرالا اذه نطاق ند امم روسي ةصوصخج طوطخ

2 
 هردا

 قوعلا ا عد

 طوطخملا كلت ىلع كلذ ىلطأ اهّبرو .رذؤم لكعفديل
 ىأ ةيزج اهانعمو ةيلئوبل اب اكل ا برعم 0 0



 بّطو .دعابت اَملَط بلطي لجرلا ثبلطو .بغر كيلا

 وراشب ذخالا لواح انالف مديو . ماعد ةزراملل اًنالف

 دلع كارب د اوما مالكنم ةريخالا ةثالثلاو٠ اهبطخ ةنالف افو

 نالف ةئبا نالف تاظ لوذت ةم ماعلا . ةلهم يف ةبلط ةيأط

 اًبالطو ةبلاطم با أطو ؛اهب هدعو كسا اهايا بلطف
 ٠ | دكا بلطإو . ةبلطلاو بكطلا مسالاو هيلع هل يوحي ةبلط
 ةياط ام هاطعا انالفو؛ تالا لكي ول 15 ًالكلاو

 ىنعم ةبطإو مثلا بَلطَتو د بلطلا لالا |
 ىرخا دعب هرم ءيثلا بلط وه بلطتلا ن اريغ.ةبلطإ| ٠
 ثنا لل عنان مما بيلاطلا * 5

 » ردصملاب فصو وأ مدخو مداك كل ةّبَطو |

 ةتماقم نرد يريرحا لوق ةنمو.بلطي ام بلطلا|
 بط رالفو .كيولطم يا كبلطب يّيطم ام ةيودبلا |

 بُّأط ةنالف لااقيو . ةيلطو بالطا ج نوبل اط يا ةآسن
 نم امسإو ٌردصم بلظلإَو ءاهاوهب تراكاذا نالت
 ةبعادمل للا ليقول عمجو ةبلاطملا

 الول هليصتق يف ىسلا يضنفي هجو ىلع ءيثلا لوصحأ
 ا يتلف اكدعبلإو ةل اخسالا نم 3

 نيب ةطسإو نينتحلا دنعو .يئاشنالا مالكلا تر
 ممل ايفو ةسمخ مدنع بلطلا ماسقإو 2 7

 اهبلع داز نم مهو .ةادنلاو يمل إو رمالاو ماهغتسالاو
 للا لا م بلطلاو سدا ف ةلعخ يحرالا

 ”ياملانييواسفلا نمو ادام سكك

 يف ةعنشلا عيفشلا بلط ةابتنلا دنع ةيثاوملا بلطو
 عينشلا داهشا وه داهشالا بلطو . عيبلاب هبف لع سلجم |
 نا وه ة هوصخخلا بلطو. رائعلا دنع ةعفشلا هبلط ىلع |

 أن | ىراصنلا دنعو .ةكللا ةبلظلا + ىضاثلا ع بلل
 .نيسيدنلا عبج ةَبْلَطو ءارذعلا هيل للود

 لاقيو . بلطي امو ةبااطملا نم مسالإو عونلا ةبلطلاو
 .بانعلا ةبلط 36 اهاوهي ناك اذا ن ءرالف ةَبلط ةنالف

 ةتبلط ام 0 تفي ةباطلاو .ةدي 5 هردللا ةلطلاو |

 ىلا ةبسن ةوكصلا :* ةغل آبل لل لاف بآلّطلا +« ءيش نيل

 نم يا ) لوالا بابلا نم اَحّداَط لجرلا مط يدنفا |

 لها دنعو .ةّيبلط ةلجو اط مالك لاذ. بلطلا |
 كلونك محلا فِ ددراملا - قمل مالكلا وه يناعملا| .

 ظ 5928 كلا بولا 7 *ئاف ادبز نا ددرتملل

 كتوم ةبيلطلا * ةكبلُط جبولطلا بيلّطلا * بط
 ىنعب 20 ةبوطخملا ىنعمب ةماعلا اهلعحست ع

 ملعلا ند ةلثسللو دصنملاو بطلا بط ا + نب ةلو 1

 00 و ديلا ىلإ يلا 00

 . نامويوا د موي 9 الج ًاههتوب واد اللا نك لو ل

 3 وريغ وأ 0 ند . قلم امو لوعفم مسا واطلب

 بيلاطم

 اذك لع ثأط * لاس اًنوُلُط ثّلطي هلكا ثلط
 ندبلاو لفعلا فيعضلا لمهاجا ةئيلظلا ** داز

 ةريعب ديزو.ايعا ةحالطو ام مطب ريعبلا ل
 .ماعطلا ن ه ةفوجح 03 ًظ يل لجرلا ضو ةبعلا

 ريعبلا ملط ايل 3 1 ىلع خل 8 ضيا ل ام 5

 ضو ٠ 3 هيلع خل .علط 06 5 رسل 5 ديزو

 ىثعالا لاق: عينت لجر ١! مو ا يعتارعلا

 #0 سانا 0 0

 طا ار اًرع كلملا انيارو

 ص لباو ةلاط 0 ج حلاصلا فالخ جلاطلا
 مصاع ةمجرت يفو.حالصلا ٌدح حآلّطلا * ةيبعم كيسا

 كلاط نوححناصلا الو موق 4 ةنمو اولص ٌدَضر( رن باب
 َحَالَط لبا + علا رن 017 ىهتنا نوخحاطلا

 حلو هلآ لبا »للا لكأ نم نواب يك
 م رلعاا ىلا ةَّذاَش ةبسن شو ”ءاعرنو طل ارش

 اهاعرت هاضعلا رت رم ”ماظع رجتو ردصم ل 9

 يتبامو ماعطلا نم فوجلا يلاذملإو زوملاو ملط ل
 . يم يا ل دبعبو اردكلا ملل او خرسا ق

 لام قطو 3 .يبحلا يارلاو لوزملاو 9 طل |و

 .ريم يا لس عبو نرد ياءآن هل ل هواز نا

 ا/ 1١1



 يب ند ٠ ةفوكأ | لها نم ٠ لجر ل

 نا ريغ نم مئالولا تاي ناكو نافطغ نبا هللا دبع

 هز سارعت لاقط هل: ل اقل ا فو اكو« انيبلا عدي

 ةجربصم ك7 ةفوكلا نا تددو لوقي ناكو .سن ئارعلا

 شراول اب لفل يسن برعلإو .ةيش اهنم <يلع ىنخي الف
 تدي نا ريغ نم _ماعط ىلا لبقا اًبايفط نا اومعزو
 ًافئاف كاعد نمماعطلا بحاص هل لاف هيلا |
 ينعدن مل نيح يسفن توعد ْ

 ةوعدلا ىلع كلال يل ديحملاف

 رثعوم نم نسحا اذ ناكو

 ةوفحلا ىلا وعدي ةفلخم ْ

 شحولإو سنالا نم لفطلا تاذ لفطملا|

 ل ا و + وهو

 هلوقب تيوذلونا امج دقو لفاطمو |

 ةنيلذيت ول ركلنم اثيدح إو

 لفاطم نوع نابلا يف لخنلا ىتِح

 1 10 ثيدح راكبا ٌليفاطم

 ليمان ادام ليلا تالا
 00 درب لافطالا لتقن يا لطم ليلو

 خلينا ليلفطلا  لافط

 ءةتلخ ناد لجرلز قايطا اناشنظا ناككلا نفط

 ةش ءايلا فيذختب ةيافطلا |

 نين نيزافطلا * توملاب اإل كا يلا ةينافطلاب
 فلق أو سبحلإو مالكلا نم هيف ريخال امو بذكلا |

 لعلاج تاق وودم عساولا شفطلا

 ناب]و فيعضاا
 فاشقلا| لجزلا |لتنطلا

 ( ييواو ) اًوفطو اونَط وفطي هاملا قوف ةيثلا انط
 تومي يذلا وهو . يفاطلا كوسلأ ةنمو .بسري لو الع
 رجثلا -قوفاةضوالا َكَفظو' .زهيظيو ولعيف هأللا يف

 د لاقي. ةآرملاو لجرلل م

 ناطخ اهرهظ ىلع ةثيبخ يعول وطلا ةلحاو ة 4 فطلا

 كم + لولتقا ف ثيدحلا قو» ٠ نيت صارخا يل كيعيفطل اك |

 هبش ةناك ئرهوجلا لاق .رتبالاو نيتينطلا اذ تايحلا |

 6# هيف لخد ردالا فو . ةيأع نالفو٠ ةودع ٌدعشأو

 نه افط امو.سنثل إو رمفلا يأ. نيرمثلا ةراد ةوافطلا
 «ديرم 8 ةاتطانبلا لاقي 0 دبز

 3222200 ا سصسصوخ ىف 10

 ةمييبت نأي 5 م

 لزانملا ف تنع دق ٍِكط ,عاطقإو

 | ليفاطم مج 1 دهم يب رق يفو الفظ اهعم يأ لفطم ْ

 حلا هذط لبق ارو . نيتيفطلاب ورهظ ىلع نوتطخما
 رعاشلا لاق. قط جرقينط تاذاىعم ىلع 3 ل | ةقانو ةيبظ

 رهلا ةيشاح نم بشي

 .اجزع دعب نءاهجول ذب مو

 يقارلا ةيقر نم ىنطلا لذت اك

 ةرواجي ام مسأب ل 0 دقو.ىف ىلا تاوذ يا

 قّرملا نم ع 2 لّميطلا ظ

 عدفضلا تثوص قطو .ةراجحا ثتوص ةياكح ْئَط

 أ

 ال1 يلوا ردي جونا .امالافثحإو ةنايدلا + ةسيح االفو . تام 50 لجرلا نط

 ضرالا ىلع فخ يظااو مالا الع روثلاو ترهظ|

 إو رطملإو وحكاا رايثعاب ةأوطا ةلاح سْفطلا
 داعش لع ىراصنلا دنعقاطيو. كلذريغ ىلا درإلاو |

 كيلا غي نب 0 جس بيرت ماظن |

 فايضالا هيف 0 35 7 انا ا

 بنو اذا 0 داير ردصم ةقطقطلا

 اهو.تعقننا ةضيبلإو . تّوص قط قطب ةيثلا 5

 م اعلا مالك نم

 ج مماَط نولونب ضعبلاو . ةينالا نم 0 بايثلا نم

 اًعيرس ىثم ( ٌيواو ) اْدَط وفطي لجرلا اقط
 تبلطو هذخأو ”هدوجو لواح ص ةبلطإ ةيلظ



 لنط

 .ةذافلط ةغلب لكلا تفط|و. نط امذيك ك بلع فطام
 اءو.هل نبطرمالا نالفو . ماغ ريغل ثدلو ةقانلإو

 ليش ةيلع فطإو .ةلئخ دارا هل ٌتنطإو .هب ةلوانت رك

 لاقي ةنمو هيلع فرشا اًفافطتسا هيلع ةنطتسإو '4ِلع

 * فطا امو فِظ ام ذخ لاني اكل فطنسا ام ذخ
 ناتتسبلا نمو . ناعبفلاو لابجلا نيب ام ةّقاطلا
 كفانا .ليللا ذاوس فافطلاو فائطلا 3+ هيلاوحام

 دعب هيف ىقب أموا هر اك ام ةفالطو :انالاو كو و“

 | لذه ترا برقي ناوا ةةرلم وا ةماج وه وان يسار حمم
 :انآلا فان و ا : ودل نع صقانلا ةرادقم وا لعاب الف

 فيالا وا لايكلا قوف ام ةفانطلا * مالعا مفلاب
 | غفطلا * وفافطك مالعا وا ةانالا هلم ىرعرصقامأ

 قارعلا تفير ىلع برعلا ضرا نم فرشا امو رز دصم

 يفو . ةفاقط ءانالاو ك رككا ءفطو .؛طاشلاو بناجلإو

 باستنالا يف كلك ا عاصلا ثفط مداونب كلك ث يدحلا
 | يذلا لبككاب معاصنن يف مهيش مث. فلزنمب دحإو باوىلا

 ضعب نم كضعب بيرق ملكوا لابكلا ال نا غلبي ل
 | نط ٌسرفو .هدلم نم بيرق عاصلا تفط نال
 فنط * فدو فخ اضيا لاقيو ٠ عيرس تفينخ

 * عيرس فينخ ياّفاَنَط مر ف# ةفافط ةانالاو كوكملا
 امو ٌففاطلا عج ةّئفَطلا »< ةفانط ليككا غلب ٌناّمَط هانا
 * ءانالا ءلم .نرع رصق ام ىلوالا وا لايككلا قوفأ

 ءانلاريغلاو ليلقلا فيقطلا
 اترطو لل دك َقفطو قفطي انك لفي قفط

 الف تابثالاب.ماخ وهو االطنلا لش تا

 ع فولو ةطو ٠ رفظو هدأ ارب نالف قّيطو . قفط ام لاقي

 هب ةرفظا مدارمب هللا ةقنطا * ةمزل

 سمثلااو .اهلفط تتر الط لثطن ةقانلا تلقط
 بورغلا دنع سيجا سر رشا كر سا
 لّتطي تبنلا لفطو .لّدَطلا يف لخد لجرلاو .دض

 لفطلاو اند و | ناكاتيعديفت لكن مرج ككورانلا |

 لنط

 ايلفط تتر ةقانلإو .ةمالظ لهقاو اند ليلو . ةربدت

 5 اهب قفر لبالا يارلإو . بورغلل تند سلو ذ
 . اًيايفط راص لجرلا لثطو .اطانطا اهنون ىتح ريسلا|
 لجرلا لفطظإو. لفط ىعمب لوهجلا ىلع تاينلا ليطَن

 : بورغلا دنع تكا سلو .لفطل يف لخدا *

 نلت لجرلا لتطتو . لفط تاذ 1 قنالاو

 لاقطلاو لالا * اًيليفظ راصو لافطالا قالخاب

 ةلاح يل ولاد ةوذطلاو ةلاتطلا * نيابلا نيطلا

 5 * هي 0 هيدا ةلافطلا 0 لفط

 :لوفظو ل افط جوي لكن

 لك دل ل مياياولل 0 ريغصلا لئلا

 3 نوكي و 0 هادتبالا ةلصاو اًضيا 9 شحو | ق

 نم طقس نيح د 0 قرغلا يقو.ردصألا

 لفطلاو . ةافطو لفطةيراجل اقبو . لد<ناىلا نطبلا
 طق ايدورملا كمزقي نضتلا|و,ليللاو 'ةجاخحا ضيا

 ّيثعلا ُلَدَطو . ةهاظلإو ةلوفطل اكل قطلا هل احوّر دصم
 ءوضب ليالا لوا طالبا يا بورغلا دنع ٌةرخخآ

 .ضرالا يف اهنانكتسا ىلا سوشلا رورذ ندل نهراهلا
 ةعيمال نم يءارغطلا نيدلا دجم ريزولا لوق ةنمو

 غرشألو ١ يدجمو اًريخا يدج

 لطلا يف سيشل اك( هتياراوقاب
 هقول رغاشقلا: وفي ةنمو لمع اضن, (لتلعلاق

 ةلفطلاو . ةعانلا ةضخرلا ةَلفَطلا + ايرثلا ْلَمَظ هداجا
 ضوالا يف ىتبي ردكلا هلملا ردا * لقطلا ثوم
 لغاشلا لوق ردا لج مسار

 1ك ايم امو ْنَدرَ لهو

 |رقلا لتطو- ل لو دسفاف بارالا ةياصا الط |
 مالكلا لط * معو صخر ةلوفلطتور هات لفل

 ليفطو ةماش يل نود لهو

 ءاهلل لينطلا ةدحإو ةليفطلا * لثطاا ليفطلاو
 .اهلا عدي لو ة ةملو لخدب يذلا ةطلا *«روكذملا
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 فنط ذنط

 ذانطا جربتلا ذنطلا آو | نئتسولا أ نم هر ةصال وا نول رقبل ا ممصالا

 رذطب اك عافترا يف بو ار اًروُفطو اًرثُط رذطب رثط أ ىا) لبجما نه بعصتسملاو هلا ةّيغَطلا *روثلا ةايفطلا

 بولا نم ٌصخا وهف ثةارو ام ىلا طئاح نع ناسنالا | نم ةيغطلاو .هآساملاةافصلاو ةالعإو ( ليخا نم باوصلا
 روفطلاو لسا ىلا قوف نم بوثولا ليقو .ٌرفاط وهف | للاراغخم فصي ل ذطلا لاق .ةنم ةذبنلا ءيش لك

 بط ىغم نبللا ر ّثظ + قوف ىلا لفسا نم يأ .ةسكع اليمان 1 تنيك

 بيعوهو ابيغفر يف ىيمدق لخدا ةسرف امكازلاو طإو ا تسلا لطلب ك تداقملا ين

 .ةَرْثَطلا نبللا نمو. عافترا يف بئولا ةرطلا « بكآرلل اهتسالم اهبل اخم اهيلع تبنت ال هال عفدن يا ينث ةلوق

 ْ روغطلا* ندبلا ولعت روثب قو ةه اعلا دنع ََرْذَطلا ةنمو | عاب بط بهذو تدم اًُيُط ٌانقطت رانلا تقط

 ريغص رعاط ا ةنتفلا 0 : اهدخإو اهيط بهذأ كافطا رانلا ًافطا

 لهسلا نيللا سرفطلا | ىنعب ةافطنا رانلا تأنطنإو. ةراعتسالا ىلع اهكس
 زيهطلا 9 هر | مايا سماخ روج ةفطمو .لعاف مسا ْؤطملا * تّقفط

 الا ا ايوا وش قاجرلا نقل | ةقطملا * ةيهادلا فضرلا ءْفطموءاهعبار وا زودتلا

 اًسنط سفطي لجرلا سفطو ٠ |مباج سنع (مسيفطي | تباصا اذا بحت فضلا ةتيطُو *ؤلغبلا اعود
 ست ارِذَتلا رستطلا * ةفن ديعتي لو رذق هيلو | ناخاعب يش 3: يح وا ادح ان لاذ كلعحلا
 لافي ةنمو .اهعماج اَنْنَط اهخفطي ةتيراج شفط. 0٠ طفوا

 . لكو عج يا شفرو شفط هي نالف لازاما .ضبفي ىت> عقتراو خم اًحوُنَطَو أهفط َح خا مالا ملط
 ةاشافطلا + ُهَرِذَق ثلا شفطت * ُهَرِذَق ئيثلا شّنطو | ثمقطو . دعتم ”ءزال . ضيفي ىح 31 انالا ثالفو

 ةلؤرللا !ايارفلا قلم ناركدلاو: ماهل ةتد )و دلولاب ةآرملا

 فاّطْنَطلا * ىصخدي يف نرتسا لجرلا فطنط ١٠بهذا با ينعَت 7 اهب تعطس ةنطقلا جرلاو
 تييكلا لاق .رجشلا فارطإو غطاشلاو بناه | الا قط * هيلع يغأ ينعب خل ةلع ]ضمني ةفاعلا]ضعبو

 ردوضخ ةفطالم ىلاَنوا ١ لعتتا باب نم ردنلا حو . ضيفي ىتح مالم حنو
 للري باعت ٌناحَأِل لاقي ةنمو . ةقاجلا ةسبابلا ةحفاطلا * اهتَحاَُط ذخا
 رسكت رةفطالم ما ىلا َنيوأي ٌنبنإو ماعنلا خارف عج حاملا + امضي نا اهبحاص ردقيال يتلل ةحناط ٌةبكر
 ةتطقطلاو ةيطقطلا) نقش اوهرو [لؤيزلا كفارطل قمل أ ةحاقطلا ++ .اهتياتن يا ضرالا حاط وه لاقي .هىلملا
 لكوا عالضالاب ةلصتملا بنجلا فارطاوا ةرصاخملا ءايكتش وود تعي يذلاردنلا د زك ءيثلا قوف خس ام

 فطظافط ج نطبلا د ا دريس ُناَفَط نانا لاقي ٠ هيناوج نه ضبغي يذلا نكفطلا
 .كل ف اقنخوت انؤاَنَط ٌفطي ةنم ةئثلا تفط |* اهتعيرس هل مئاونلا ةحاتط ةفان * قط 4 ةعصقو

 اىااولكرب ةتظر. كيفاندو نكماو كل عفترا ام يا( ةقطَلإو .اهدب ز يا ردفلا ةحانط ذخات ةفرغم قمل
 اًعيَفطَت ١ لادكملا بط امثاوق َُدَ ةقانلاو . ةعفر مدبب | ريض دا ىلع ةينغم لع اهون وا هلا تاك

 ]قولا كفتلم لانو -ءرابصا ىلا مدام ناوهولاةصنن | كاكح نيف يف هيلا لفاح اذ تعج ىومج دساقو
 ةقوف ةطالبلا تقبطاف دوعلا

 خو 9 تفرش | اًقافلما هيلع تفطإو . يسكب #0 # قو هنت اًدفَط هذفطب ثيملا ذنظ

22 



 ينط ظ م
 نيي ام نييباسحل نيعو٠ 2 ام سانلا ن هور | ةيعطلو .لكالا 6 ةديدش 1 ةيعطم» ا 2 ةلفاأ

 + مو تايغُط جنبدل ملا مالكن ماهو .كلكلاوذبت :رلا | نات يطاإو .ةصلغل | ضيا ةمطأاو .سوفلا 8
 ةءاندلإو قدح هب يا وخلا ٠ رعاطلا لجر يف نانلباقملا ناتمّدقنملا ناءبصالا
 يرد ترافل ىو ابل رس قول ةماعلا دنعو :قاذي وا لكي هيسا ممظِي ام موعطل|و
 اهريغو ناليغلا نم ثيبفنإو 5 ةيناعسن ةرجت كر ةيرن هرج م ةو2و 3

 د 9 ةفرفط ورصب يف ناك لج رلا شفط اةلطا ارو .ئردخجلا نماظنح ناسنالا اهب, مطل

 ننيغطم وهف هنيع داسفل اح ارظن رظن هلأو ع مارا اجعشالأ نم ٍمِجْط ام 0 ل

 ) قواد )اًناَوْفْطَو ( اًوفطوا) اوم وغطي اغط | هزخوو ةبرض مط ةيعطيو 3 ب عطب جترلاب ةنعط |

 .ةجاوما تجاه رجب او. ّيئايلا ىنطك د اوردن 1| واججأ .ةباعو هحدق اناعطل ا :هط لوثلاب هيلعو هيف نعطوأ |

 * ايغاط ةلعج ةأغطا ةاغطا رك“ اجب كبلإو |اراش ليلا عركو لن سلا فو اكسل ةاللادلا

 ىّزملاو ثاللا توغاطلا * ةاَغط ج لعاف مسايغاطلا | .ريسلا يف طّسبتو هدم نانعلا يف ُسسرفلاو .لكوبف ْ
 لكو مانصالاو لالض سا ر لكو ناطيشلاو نماكلاو .اونعاطت * نوعاطلا ةباصا لوهجملا ىلع لجرلا نو يلع

 دحاولل بانكلا لماع دعا ور 11 ديع ام ١ ةردان هذهو ) اناتعطو اًنأعِطو انعاطت برع يف |

 تيجلاب .نونوب ءاسلا قي بوك دنقل عاجلا |ةايولا ا نمط اناا ولما ظ

 بطحا نب 2 تبجلاب دارملا لوقو . توغاطلاو ح * نيعأو 8 ءابولا ن٠ توملا حاول | فو ظ

 . دوهيلا نسامالكو فرشالا نب بمك توغاطل ابو | يف اناعظ ن. .اللا نوكي ال تيدا ةتشوب نطل كلل ظ

 كيل كلك توزر تويفط قيودرب © كمان دنعو .ةّرللا ةنعطلا * سانلا ضارغا |
 م. توُملَف ندزوب وََُط راصف نيعلا ىلع ماللا نما * نمط ج نوعطملا نيعطلا* نوساللا
 داع ام ج مف دعب اهكرمتل اهلا هيلا تيل |. نيعاطمو نعاطم جّودعلل نعطلا ريفككا ن ناعطملاو |

 انك قيل) زها و وبجرف نمو امج ناكبهتو نوعاطلاب باصملإو لوعفم مسا نوعطألإو |
 نم مسالا عسّوفطلا * مءوجرخي توغاطلا مهوابلوا دبكلا ةليلعلا ( ةيواو ) ةعاطلا - وعط

 ناكملا ةّوفَطلا * اهاَوْعطب دّومَت ثبّذك ةنمو .اغط | ج ٌدئاط متل * رغد اًرَط ر غطي ميلعرغط ا
 | تاَوَعَط ٍ عفترملا | ناطللا ريشانم ىلع مسن ةمالع هكر رغطلا * -رارغطأ

 (ةياي) انايغط و اًايغْطو ايفَط ةطي يوَطو ىقلط تح |كلذوف هبقأ عم مدااو مسأو هن إو ةمسا اهيف سد ب هتاكوكسموأ|

 ل الغ 01 . ٌدحلإو ردفلا زواج | .تاداّرغط ج ةّرطلا لوقت ةءاعلاو ةصوصخع ةّئيه ىلع |
 .عيبت مدلاو . عفترا ةاملإو ٠ لظلاو يصاخملا نيس فرسا اهعناص ئيداَرطلاو |

 ”ءاغط # ةيحاَص ةماعلا ةيشحولا ةرتبلاو ابطل اكرونلا ّطلا

 ا

 لعاف مسا ينئلطلا + يغاط ةلعج ةاغطا ءاغطإو ةيغطت + ايد كا ح ل ةموغط معطي مط ْ

 ىجالاخو ايجلإو يغاطلا 3-2 ةيغاطلا * ةأاعط ج | د> اولا سانلا داغوا ماقطلا * لهاجت لجرلا معن

 ةقاحا ةروس يفو.مورلا كلم بقلو .ةقعاصلاو كتل هنيبللا ل ضفامف نسايعلا با دغنإو سوق كال |

 نطل * بانذملا ةعص يا ةيغاطلاب | اوكلهأف دوت اماف +ةماقط اهدحإو ريطلا ل اذر ضيا ماعطلو٠ ماغطل ىلع ظ

 نع مقل بو باعت نعت 570008 فلا * ريثكلا ةاملاو رجلا ّمَطا| * ىبحالا ةمامطلا |
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 ةريثكي ا ةنئعط“ معو. قاف اذا ةكيسلا ةأرملا ةندعطلا
 اًألق يضانلإو.. اههناج اًرْعَظ اهرعظي ةنيراج رعط

 محلا ىلع ةردجا
 اعباج 11 ةعفد انَط ةزعطي .هزعط

 1عرضواو فرع ومط
 |اجمل اعل ةيراكإ لعل

2 
 اهطبخي رم يا. ضرالا يف فسعطإ رم تفسءط
 ةياكح ةعطعطلا * ضرالا نم ٌنْيطملا عطا

 راغلاب ةناسل قدلي نا وهو .عطانلإو عطاللا توص

 نوب نم كلعيسيف ةلكآ ءيث بيط نم عطني مث ىلعالا

 ايو ناسللاوراغلا
 ل رم

 لعاطلا * ويف نءط الط لعطي هبسن يف لعط ]|
 مولا ملا

 دغلإو .ةلكا اًماَمَطو اًمْعَط ةعطي ماعطلا معط
 ماما لاقي . ورش ريغ نم نصغب لصولا لبق اًهْعَط
 .ةليفف ورجت ريغ نم اًمصغوب لصو يارمطف َنصغلا
 لبا فو دوك هيلعو .ةقاذ اا 8 * ثلا معطو

 معطي ام د لداعلا قت ويح قدك 3 رعطت|

 0 مط عضد يا ( َعْنَم باب نم نمل

 نم نوكبل مرهت ريغ ن .يكلذوخاو ١ اًمصغ هب لصو

 را ل نسل كانا حلا | ةرجثلا سنج
 دغلا عطإو٠ اعنا ف يف ةف لخدا احلا مانا عا

 انالفو. ع ءاطعأو مطب ُه 1 اًنلفو. ا ىنعم

 ةرذكردإو تاس عب .ةءارزلل اهايا مراعا اًضرا ْ

 .ةفاذ ّينلا معطتو ٠ .ةيعط ريغتو عط اذ راص ةوشلاو

 فيوشتلا يف بّرضي لك 0 ل 2

 ريسبلا عل معطاو ٠ ”عاط ىعك مادا م سس .ءيشلا ىلا

 ٍمطَبالوه ب رعلالوةلو 7 وم هلك ةلزاطط ل بغا باب .٠

 تاليوللللا 5 . ةلصي 5 4يف عجب الو بدأت ال يا

 7م١١

 ةنم بلط اًنالفو . ءيغلا مَ كردا

 اذا يأ٠ ا امال ميعطتسا اذاو يلع ماع 8

 . ممطملا يف لاخنا نسا م ءاطلا * ةيلعأ] اوهناف ماتسإ

 5 ماعطلا * 0 يا مماعط نع رعاط انأو

 ةيعطأ ج بّرشب ال :بارثلاك لكي ا ”مسإو

 ثيدح ةنمو ديلا ىلع ماعطلا بالغ دقو .تايعطأو

 لوسر دهع ىلع رطنلا ةقدص ق جارخ انك دعما

 ا ملص هللا

 رمطلا * ةلكأ نم عبشي 5 ٍط ب 57 يل

 . ريع نمد 0 ماعط ن

 0 ليك دما 1 اموودصم

 ج بارشلإو ماعطلا يف نوكي اهني امو وترارمو ءيشلاا
 ةط بلبلاف كر ابو طب سلا اهنم قطا موُعُط

 ةص ونعلاو ةحولملاو ة ةض د ةرا اراغأو ةوالكايف و ةءسأ

 كلذ ىوس امو ةهافنلاو ةفارحإو ةموسدلإو 0

 ا ا والا نإ ةكرم امان راراناك ان كرم

 تعط هل س ها لاني. ماعطلا نم ىهتشي ام اضيا معطلإو
 راماعا ممطلاو .اًنغ ناك اذا ِط يذب 5

 طابع | يسن : ةماعلاو, مد 0 ماعطو :ةردنلاو
 لاقي :عونلا ةّريطلا * عطا يف لاحلا نسا ييطلإو

 ةمعطلاو .لكألا ع 7 ياوطنا واتح "الف
 يان نالنل ةيعط ينعي كا ا قزرلاو ةلكألا |

 هجوو ماعطلا ىلآ ةَوعدلإو مط ج ةعار رزلل اهايا ةترعا

 يكل“ ون يا ةّمْعطلا فينع ٌنالف لاق 37 .بسككلا

 كومط قالو يعلو . ةذييسأ !|و ةثعلا نيب “ وت روزجان

 ثوزج * لكؤوتل سمحت ةاشلا ةموعطلا * ون اط يا
 ريدك يا اطل لجل + ةنيمتل ]وقفل : قي. تيبس
 لكي امو معطلا عضوم ممْطَلإو ىَرِلاو نفايطالا
 ماعطلا يا رعطملا نحو لاقي . بّرشي دا برشملاك

 8 دم 5 لكلا ديدشلا مطل .عاطم ج

 . .”يف اه نيعطمو ,: ريعطم ةقانو 3 داس قو ززم

 ويب ا 5 92 ءاقسلا كي ذخا كعلم



 اهيلع لّوانتب ةريبكةعصق ٌُناَوقْسَطل إو راواسطلا
 :ييافلا ات هيف عيالك رايب ظ

 4 اهوحن و ةيرثلاك ةيحانلا جوملا ّ جيط

 جوسطلا|و ٠ ناواح عساسط نم بدرا 0 ج2
 0 ا 2 برعم

 هنئلسخ ما فريك ور غل اري 0

 اسيسطت ّسط نيا يردا امو هءفأ

 | دالبلا يف نسسطو قط نبا يردا ام لاقب بهذ

 ام بهذ يأ.

 يف | < فوجلا ةنئاج يا ةسالط ةحان اهيف لغوا ضرالاو

 | لسغل ساخن نمالآنا ٌنمطلا #«ساسطلا ةفر> ةيساسطلا
 تيطلا روبل[, يزال ابتلع, ا

 ساسطلا*سيسطو ساسط "و سوساط جتاتلإو نوشلاب ْ

 00110000 جاجتلا ُنآسطلا * بطلا مناص
 ةسيمطلا * تاّسطو :تاّسط ج قبلا :ةّسسطلاو |

 ةريغصلا ٌنطلا

 دالبلا# قربها لع امسظن يراك ع
 * اعط نراك هس عطب لجرلا عسطو .بهذ
 - عسطلا عيسطلا ة#هديع ةاغالو هل ةريغال نم عسأطلا

 عسْطم ,داه *صيرلا لجرلاو عساولا عضوملا مسْيطلا ظ
 ”قذاح ياأ

 لايكم ةاظلا نوربكيف.ةدداعبلا نطو قلفطلا ٠١)
 هدر ا الكاب ربما ىلع جارخما نم عضوي امو ١
 بكرعم رادأوم اكو. ةمواعم

 ىبطلا كنها ١
 * براظضإو ةاض الميط لطي بازملا َّلَمْط

 ضرالا هجو ىلع يراها * هللإو ٌردصم لسطلا

 مسطي هيلا منطو سبط اه مطب يلا ١١

 د مسطي ضر لطول دمتم مزال سيبطنا ام وسط
 ماَسُّط يف تيار ها حولا مسطنإو .ةيخنا ةيسطا# معا

 هقول ممطلا * وريثك يف يا هباسأعو هباَسْطو رابغلا
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 ةربغلاو ٌردصم مّطا|و . اوضرقنا داع نم ةليبق ”ممسْطَو

 نيرشعلاو ةسداسلا ةروشلا يف تدرو مسنطو .٠ مالظلاو

 ما“ نيس ط ارفثو نوارالا نم نيرشعلاو ةعباسلاو

 ةروسلا ادا مساوط ثارق لافي ٠ مسإوط عيجتو

 مساوطلا عيجت نرا باوصلاو . ممونوسو اطب ةغنفملا
 لاقيف.دحإو ىلا اقاضم تإوذب ميماوحنإو نيساوطلاو

 مءاح عجار ار ):ح ا تاقاذو مطب تاوذ

 اهيلع دهن دلجلا نم ةذق ةهنطلا + ( مم حيفا

 .ىبوملا مسط لوقت 7 ةيسراف ٠ تبن اذا ىسوملا
 ناكاذا ْمْيَسْط ةايم ةدروا + ةمسطل | لع اهدحتسا يا

 يرو + >
 هيثلا ةممطأ * ايش بصي مو لالضلاو لطابلا

 ةيطسا

 بلغ ( ٌيوإو ) اوَط وسطي لجرلا اًسط
 عاف هبلق ىلع

 نسل ىسطي لحل 1 ىسط

 ملا

 اسط ىنعمب ( ياي )

 .داتوايلل ْ
 لجرلا ًاشطا * اهعءاج ليلا افطر ارم نقر

 لجرلإو ماكرلا ةأَمطلاو ةأشطلا *ةأشطلا ةتباصا ةافطا
 يبعلا مدنلا

 ةليملا نيسلاب تسطلا يف ”ةغل تغطلا
 . شيشطلاب تنا ام نشطتو نط املا تت

 1 ميا توططبعي اوس تتاص ردفلإو

 شاّعطلا ةباصا لوهجلا ىلع لجرلا قل
 7 0 او شاملا + تّشط ىنعب اماما ةلمملا

 *ذاذرلا قوف وهو فيعضلا رطملا ٌنئَطلا * ماكزلاك
 . نايبصلا نم ريغصلا ةّشطلإو . ماكرل اكاد ةمّطلا

 ط ٌنالف لونت ماعلإو

 شيشطلا * هيأت رخآ قلم يدل يف ةتبوث تناك

 اهياضل يا ةعونمطاب حمرا + ووكيل رظلللا تطل
 0 نشطلا

 تاكا ويس خلاب بيتااو ةذللا دققيلا

 تذطا

 ىأ هببأ دال ادكارعلا تفاح طذأ:نشل ع
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 «رعاشلا ميلا نبإو رمالا ف عاطلاو رومشملا بسال
 ليوطلا حومرُطلا *ريكتلا ةياحْرطلا

 لاق. اًحانن اًرخافم ناكوب ف لص هيلع ٌذمزط

 لاق . ةيدابلا لها مالك نه سيأ ةذمْرَطلا ٌيرهوجلا

 ناَنيْرِطلاو ذاّمّرطلا ** ذامرط ىلع يفه ةذمرط زجارلا

 هو ةْدِمْرْط لجر * خاقنلا رخافملا فلّصلا

 رومالا يف ققحيالو لعفيالو 15
 نونل اب ن اذمرطل اك فلصلا راذمْرطلا

 .سبعنو بأدق ٍنالف هجوو ٠ ضبفنا ثلا َسسمرط

 * صكن ةنعو , بره كالفو .اهام ةباتكلا بتاكلإو
 ىل ةلظلا 02 رطل < ملظا اّسأ امر طال ال مرطا

 01110 طا نانا قييقرلا باح |و اهكارن

 ملا

 لظا ليلا َن يضم

 طا قومرَطأا - قمرط

 وكانا ينس طا ةقوراطلا 2: دنا .”ردرطلا

 ترعملا ناديا نوجا نايل ٌناَيّرطلا
 ررظ يف نايّرطلا ريكذو٠ احا

 لاجرلا نم ٌمانلا نسما ةنيطلا كتهرظ
 هه رططأْا * امهّرطم ناك اماهرطا "هرطا - مرط

 لبح هسه ل يذلا لبالا نم بعصاإو لدنعملاٌباشلا

 ١١ | ناكم نم ىلا ( ٌيواو ) ورط قوطي مهلع ارط

 ملل او نضغلا ّيرطو .زيملاب ًاررُط, ةلضا لية

 ةآرطو ةءارطو ةواَرَط ورطي ورطو ىّرطي بوثأو
 بيطاا|و.ابرط ةلعج ةيرطت ٌةاَرط * ايرط ناك ةاَرطو

 ةطلخ ماعطلا اذكو :هيوافالاب ةطلخو رطالخاب ةقتف

 هحدم يف 0 طا ٌءارطاو.لباوتلاب

 ىّرورطاو .اضغ ةلعج ةناكف . هيف ام ن

 نم "نر ام ا ةآرنرطا لجرلا

 ا ا

 58 ةددع ىصيال ام ضيا ارملاو : ارجوا المر

 تاوُرطأ * نّيللا ٌضغلا ْيِرَطلا * قلما فونص

١١4 

 يا ذمرطم

 نسحأب ةحدم وأ

 | ءاعط ه[يلا فيفختب ةيرطإلاو .:ئاواعو ةلوا بابشلا |
 اعف ولا ذل انءلملا قاقي و ىيقرلا م طصطضاكا

 ١ سارلا اهب لسن هبوافالاب ةاّيرم يا ةاّرطم.ةلسغو
 ركياطابا لثم ةنم كرملا يا ىطملادوعلا كلذكو . ديلا
 3 رض

 ٌرم وا لبقا ( يب ) ىرط ىرطي هبلا ّيِرْط
 ابن ٌناَميِرطلا »< قابرتلا قايرطلا -قيرط

 * قبط ةيثلإو . ضمرعو ثبخ ةورط آملا يرط
 لسعلا ميرَطلا * ثّولت اًميرطت نيطلا هي ”مرطن

 ةءانلاو ماددحا يا.ةييرط راطو٠فينكلا تاححلإو

 ةيرب راط لوف

 +ركسلا حرم اوطلئخا ةنيرط ُبْرَشلا ٌنيرط

 يا نرِغلاو نيرطلاب إو ٠ ىيقرلا نيطلا نيريطلا

 .ةيسرافل اب هّران برعم .يرطلا جّراطلا - جرط
 عي !ثييدحلا نم جّراطلاو. ةماعلا مالك رج اهيلعو

 ا

 تبلا رّرَطاا * ركلل اب ةعفد ارزَط هرزطي ٌةرزط
 ةيسرافل اب ٌَرَرَت برعم. فصلا

 خئدنجلا عّرطو: اهعباج اًعْرَط اهعّرطي ةأرملا عّرط

 * عسط قيس ةغل ار رط عزطب عام تابع

 هدنع هانغالو هل ةريغال نم عيزّطلاو 2 ركل

 2-5 نيساط ظلت ليدلا ةروس 4 تدرو سلع
 وتشمل ةروسلا يا فرش اوط تار لاقي. نيسإو ام

 نمط تاوذو ظ 11 |! ضيا لاقيو .٠ نيسواطب

 .مسدلا نم وا تا اسَط أّسطي لجرلا ًاّسط
 نا لجرلا ٌميطو .ايغتسا ةنم ًاسطو
 + ملا +ساطلا + ةيخعا ةاسطا عبشلا ااا خامل

 ةيختم يا ةكءاط يسفن لاقي .ةوساطلا ثوم ةّيماطلا

 مسدلا نم وأ منا هيسطلا 7” مسدلا نم وأ

 مالسلا هايملا برساطللا بسط

 | 11 ىلع رانا ازاعدسل م لاذ اطل عطل



 قرط

 اهفرطن ةّراملا نال كلذ اط ليق .اهيلع ثم ضرالا نمأ
 . تلويو رّكذي . لوعفم ىنعمب ليت اإل اناجراب
 قرط ج ىظعلا قيرطلإو لظعالا ف راعلا لاقي

 دنع قيرطلاو . تافز ُطو ةفرطأو ةقرطأو قّرطَأو
 :هو ٠ ماعلا قيرطلابو ذفانل اب ىسو ماع ةنم ءاهقفلا
 ٌّصاخملا قبزظلابو ذفانلا ريغلاب سو .ةصاخ |
 ديعوبأ . دانسالا لاوحا نم ”مسق هاّرقلا دنع قيرطلاو ظ

 هيف رظنلا 3 لصودلا نكي اه. نييلوصالاو نإ لكلا
 ةتيرط ٍُس اًروصت بولظملا ناك ناف .بولظملا ىلا ظ

 دنعو .ااياد ةقيرط يو اًنيدصت ناك نو» اًمّرعم
 هماكحإو ىلاعت هللا مسار نزع ةرابع ةقيقحلا لهاأ
 مسا لمرلا لها دنتو . اهيف ةصخرال يتلا ةيفيلكتلا|
 * ةيزاجح ةلخغ قيّرطلاو .طفف طاقلا هيف لك ظ
 ىا ةليوطلا ةلخل | ةقيرطلا * هآنلاب قايرتلا قايرطلا|

 .قيرط ج ةماهلا ةغلب لذغلا نم نوكي ام لوطا| ظ
 روقلا «تغيرشتو .ةللخلل مرتع كام انك د ءرطااوأ
 لاقب .قئارط ىلع عيجت دفو عيجماو دحاولل ماما ظ

 مموق قئارطو مموق ةقبرط الوهو هموق ةتيرط اذهأ

 2 قئارط انكي ةروس قو ؛ةبهذم لجرلا ةتيرطو

 ةقيرطلاو.انئاوها ةفلطض ارق م مصجاذم يد
 ةييسأو ءيثلا 5 ”طاملاو ضرالا نم ةرودحا لك فيا

 اطوطو لفا وا عارذ ضرع يف رعش وا وفوص نم سل 0
 ىلا ركلا نم قاقشلا ىتنلم يف طْيٌقن تببلا ردق لع

 بوث باب برد ردو قأَح يا 2 0 .ردكأا

 ةقرطلاوءويلقت ل يبط وه اسره دلل ل سا
 ىلا نيكل اسل اب ةصنخلا ةريسلا يش 0. حالطصا يف

 فرع .تامافملا يفقرالاو لزانملا عطق نم ىلاعت هللا
 ىذ لالا نرم قّرطألا * ةقيرطلا باحاب اهباحصا
 ةيئلكر ةرد) ف فلاط ىذ يا قرطا ٌريعب لاقي» قّرطلا
 .ةيزاجح ةاخغ قر لالا و.”ق ةرُط ج ةاقرط ىفنالاو هقاسو
 دخلا لاسلا نم ةقّراطللا
 رعاشلا لاق . ةريظنو ولن ءيثلا قارظمو

 | .قيّرطلا قارطملاو . ةفوصخلل

 مرط

 امرتخم هاديبلا وبا ةاغبلا ثاف
 اقارطمم سانلا يف هل رداغب لو

 اهفعب عيتب لبالاو ةاشلا مونلا قيراطملاو. قيراطم ج
 :قبراظم لبالا تءاج ل افي .هأملا نم تبرق اذا اًضعب

 فوصلا هب داَجتلا برضي بيضنلا ةقّرظإإو قّرطملاو | ةنم
 َح رغما دراعملا ايبا ذبول نإ يغب نيادح .كي ةكاوأ ٠

 نيعلا يخرتسملاو عيضولا لجرلا قرطملإو ٠ قرم

 اهضعب قوطي يلا ةقّرلطملا سارتالا يي ةرايحلاو . ةقلخ

 ةصسا كو /ةفيقلتلل يا تول 411 كشعب لع

 هيف تلّوبو لبالا ةتضّوخ يا ”قورطم ةآمو ٠ قارط
 ءؤسبي دهنرطملا ةبرض ام الكلا نم قورطملاو ٠ كنرهبو

 رمح نبا لاق . فعضو ةواخر هيف يا قورطم لجرو

 ام اذا قورطمب لصتالو
 اكتسم عبصا موقلا يف ىرس

 هلا ةقورطم موي ةرداظتال زيزي لكلا ةردصمو

 قاّرطلاب اهنذا طسو ىلع تو
 تالتما اًمْع مرطن ريبانزلإو لغل |توبب تمرط

 تيمرلعا + ةيلخلإ ىو: اَاَمرَط لاسعلاو ٠ مّرطلا نم
 ثايلا ةءالكيف مّوطنو . ةرضخملا يل ةمارأطلا اهتلع ةنانسا

 ن.مَرْطَأ يدنفا مصاع ةججرت يفو ) اًمامرطا ٌةوف مرطإو
 ماعطلا ةيقي يا ةمارطلل ةسيارو ةبعط رّيغت ( لعفا باب
 يراف ربمشخ نم ةبل اك تيب ةمراطلا * هناخ-أ نوب
 5-5 يف عدخم نيحألما دنع ةمراطلإو: ثتامراط ج

 نانسالا ىلع ةرضفملا ةماّرطلا + كا ىلا ذفان بكر رمل
 دبشلا ميِطلاو مرطلا + ناراتسالا نيل راما يب
 مْرْطلاو . دبرلاو توبيلا ةنم تالتما اذا لسعلإو
 لو .دبكلإو ةّرملا ةّمْرَطلا * رعت مسإو نوناكلا

 ايلعلا ةفشلا طسو ةربنلا ةئاقم ةم ”طلاو ٠ نوناكلا

 ج للا زبخو فيعضلا ثوُمّرُظلا - ثمرط
 كريم ارم

 حرطلا * ليوطلا حامْرطلا * ةلّوط ههانب خرط

 يلاعلاو ليوطلا ميلا ديدشتب حام كلا مودل ديعبلا
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 اقرطأو .ةمتب ام هل هللا رّيصال يا بلع هللا قرطاال

 111 جلذملا بيوُد يلا لوق يف قدما رما ةغيصب
 مايخلا تايلاب اق رطأ ىلع

 ُئصعلا ًالإو مالا الا
 ىقنبا رمالا ىلإو . ةأنأ ىتح راس وبلا قرطتو .وللب مسا
 يفاهضعب بهذ تقرطإو لبالا تقراطتو .اًنيرط وبلا
 قرطلا ىلع تقرت ضيا لبالا تقرلإو ٍضعب رثا

 كلوب يكد بكر هبط ليلا قرط| رة فككرلو

 قرط
 سس

 تحت يا .ٌةوادنعل كلتني رام ناوا ةلَئُو قللإو
 اًناحا كدايقنإو كلنيل يف وا كم كنوكسو كفارطا
 * يضارالا نر. ةلهسلا اًضيا ةقيرطلاو .رسعلا ضعب
 هلف كلوبو لبالا ةغضوخ يذلا ةلملاو يديصم قرطلا
 محا ق'رطل اب ؟رضولا يخغل | مهربا لوق ةنمو . ترعبو
 ةيمنت براضلا للا ضبا قرطلاو .مميتلا نمل

 ىلع قرط موحنو دوعلاب ةهغن وأ توص لكو ردصملاب
 لفل | امو . اًقْرَط اذك ةيراجملا هذه برضت ل افب .ةدح

 تايم نر. ةزملإو ةهط ةغاب ةلخغل و لقعلا فعضو | بلط نهاكلا ٌنالف فرطتسإو .فنلا رئاطلا حانجو

 يل ىو ع راد يتلا لاق /قنبلا اني اسد فوفبصل] ني لجل او تلات طدلا ةل
 لوف ةماملاو :تينرم يا نيقرط ةتينإو .نينّرم وا | هي برضيل ةنم ةباط الحم انالفو .اًميرط ةذختا ٌيثلإو
 ٌّيربرحلا لوقو. ةةوا لفل | ضيا قّرَطل إو. نيقيرط | ىَصحلاِب براضلاو البل ينلالاو لعاف مما قراطلا *ولبا

 هّبنيالو اصعلا هل عرق ال كلامو ةّيناساسلا وعماقم نم 0 . قاّرط جنيكيلا ليبس ىلع

 دنه لوق ةنءو٠ . مصل | بكوكذل لافي

 قرافلا ىلع يف قراط ثانب نحن

 ثوم ةقراطلا * هيغل ميل اك ف رشلا يف انابا ن

 رعاشلا لاف. قراوطو تاقراط 7

 ىصحلاب قراوطلا يردت ام كربعل

 عناص هللا ام ريطلا تارجاز الو

 لجرلا ةريشعو ريغص ربرسو ةيهادلا اًضيا ةقراطلاو

 رعاشلا لاق ٠ قرإوط ج هذففو

 اهيلا يتقراظ باهذ توكش

 رسوردلا فانكاب ينقراظو

 طلو ىلع ةمس قاّرطلا * دئالفلا نم ٌبرض ةيفراطلا
 ٌةَشِيب لمقر ادب م ضوعُي يذلا ديدحتإو ةجحتل] نذا
 اذلز ن2 لزكو الملا اهب انسخ ةنيطخ لكو اهوحتو

 دلجرّوقي نأ لعنلا دلجو و ذح ىلع ,ةغيص لكو أ اوس

 ةيقاّرطاا | قرط ج سرتلاب قّرليف سرتلا رادثم ىلعأ
 مو ةلبرغلا دنع جرخت ةفيعض ةطنح نيلبرغملا دنع

 قاّرطلا* اهنم ةيفارطلا جرخا يا ةطنا قرط نولوقي أ

 نفارطالا ريثكلا قيّرطلا * قايرتلا قاّيئطلاوأ

 ةراخر !| ةقيرطلا * عبضلا ىيَوُط او .ركَّذلا ناوركلادإ
 لارا

 رظاتنا ىلا هيجل نومألا يف جانجيال يا اصحملا قرب

 تار نم ةّرلإو قار ِ قيرط ] قرطلاو ٠ دعو

 0 وا .لعفلا

 قّرطلاو. ةونلإو نمسا إو متل |و 4 2 اذا قرطلإو

 ةقّرط عمجو ءاملا عقانمو : قارطا ج ةبرغلا يفثو تدصم

 رطل ىارطلو ضان يابطل 34 زاتآو
 تبضنخا دقو .ةّرملاةقّرطلا + ضعب ىلع ةضعب بكر ام

 3013م قوزع وفا نير! واجر قول
 ءايشالا يف ةتيرطلاو عونلا ةقّرطلإو .ةتعنص يا لجر
 قمحالاو عيطلاو ةفلظلا ةقررطلاو .قّرط ج ةقراطملا

 قيرطلاو ةداعلاإو بادلإو ضعب قوف اهضعب ةراخجو

 ةقراطمل هاييشالا هي ةقيرطلاو ءيثلا ىلا ةقيرطلإو

 : قرط جاهيف يبا ١ قئارطلا وأ سوفلا هي عورسالاو
 دئاصلا ةلابح ةقّرطلاو . نيترم يأ نيتقئرطط ةتبتإو

 لاقي ٠ ضعب رئا يف ظعب لبالا راثإو فنكلا تاذ

 ىلع يا .د>إو .فخ ىلعو ةدحإو َةَقَرَط لبالا تاج

 قرطي ىتح رسب يا ةَفَرَط ٌلجرو . قرط جرولحأو ِرْثا
 لح | ةقوُرط ةقان ل اقبو .هاثنا لحمل | ةقوّرط اليل ةلها
 ةعطق قيرطلا *ةأرملا اذكو . لحفل | اهبرضب نا تغلب لل



 ضلال طم سس

 فرط

 دنعو . لءاف مما فرطملاو . ةريغ فرطتست ىتحّعرَم
 || يف نانلصانلا هيف تفلنخا يذلا عهعا اوه عيدبلا لها|
 اراوطا كفاخ دقو اراقو هلل نوجرنال مل 5 اوف نزولا ْ

 مال سيال لو 0 مسا فوطأو
 يف ةنلعفو . كلذل فلاخمهرئاسو اهدوسا وا بنذلإو

 .ضيبأ اهرث اسو اهبنذ فرط 3 !ةاغلا ةفكطألاو .اهعم

 .نالنب نيعلا فورطمٌنالفو ٠ لوعفم 3 فوُرطإو ظ

 ل نيدأوملا دنع فورطكإو .هيلا ًالارظني ال ياأ
 اهباصا ةفورظمن يعو .فيراطم ج لكلا اهريدي تيزلل |
 اةأرمإو. ةفيرطلا ةريثكه يس ةفورطم ثضراو . ةقرَط
 عبط يا لاجرا /اب ةفورطم |

 :لاجيلا 151 رظمالارا ذر لل اب ىذ قرش
 ةّئيطوملا لوق ةنموأ
 هسرعو كلاما لب اك |

 حماط نيعلا ة ةفورطم نم دولا قب

 ةءرلا وذ 0 اًعيدح ىتفأل 95 ا

 ف رم 8 ةرخ ىوه ن٠ : للا

 مويبح وأشلا د ديعل لظالا ياد

 غر كوزظل رازظنلا اذذ2! الذل قمر
 نر: ملظا ليللاو .ةرينكلا بايثلا سبل ٌنالفو

 |و | لبرلا نم ةعطقلا سافرطلا *«ةداّرو رثكماملاو .رّدكت
 +هاملظلا ه(سفرطلا * ةرجشلا بنج ىلاراص يذلاوا
 ةسفرطم هآيسسلا * ةلظلإو سافرطلا تراّسفْرطلا

 تفرصو مهلا اهنيع تما

 باتل | يف ةرغتسم يا ةسفنطمو ١

 تيلظا نالف نيعو .نشغرط ضيرملا شفرط
 هدا شفارطلا *هينيعرسكو رظن ٌبالفو. . تفعضو
 قالا

 كسر قرا نرش ات م
 ففوضلاب نطقلاطلخو مصارع نهاكلا قرط
 ؛ترعتو.هنق تلابو ةيصوخ لا لبالا .ناكاذل
 ةقانلا لمفل او. بيضنلاب برضوا ةفتنن فوصلا داّجلاو

 | ىضم امو اهناتسم يف يا٠ 8 ةماعلا .* يو مابالا فرط

 قرط

 اًقوُرطو اقر مونلا نالفو ٠ اههرض اًقوْرطو اَقْرَط |
 .لياب هاج اذا اَقوُرط انانا لافيو . اليل مانا اًضيا

 لوهججملا ىلع لجرلا قرُأطو . اليل علط مخل ١ قّرطو|
 هلا برش اًقرَط قّرطي لجرلا قرطو .ةلفخ فعض

 هقاس يف وا فعض هينكر يف ناك قرط ريعبلإو .ردكلا

 سيلا يا ضب قوف اهضعب ناكشيرلاو .جاجوغا
 ةاطنلا تقّرط * اطنلا شي ر يف 5 لذسالا ىلع ىلعالا

 يف كلذ لاقبال ديبع وبا لاق .اهضيب جورخ ناح
 ئدبعلا قّرخلا لاق .ةاطنلا ريغ

 اهزرغ بنج ىلا ىلجر تذت دل

 ,قّرطملا ةاطنلا صوغلاك اًقيسن
 . ةجور> لبس لو بشن اهدلوب ةقانلا 2

 ةديبعوبا لاق .هرلا كلذكر
 0 كظقرط

 .كلذ دعب وب رفا م هد 000 رالف قرطو

 لباللو . وزيع ازا الكلا" ىرع اهسبح لبالا يعارلاو
 ”وراطو .ةنرو د ددم بفذلا غئاصلاو .اًقيرط اطل عج
 نيبو :رخالا لع اه دعا /ىسبل يا. قباط نيبوث نب

 ةمرلا يذ لوق نمو. ىرخالا لع اهاد>ا فصخ نيلعن

 ةَفَراط ناك رات ليل نئانعا

 2000 . ميلا مط
 هينيع فخرا ٌنالفو. م 1 مو 5 ل

 يف ماعلا ناا امك را لثملا يفو .٠ ضرالا 7 2
 6 ملا ا نمو .هسفنب بيعتلل برضي .ارثلا
 يفادلا ل ةكطديص يملا 1 . عاجتلا قارطا

 ئنلخلا قاع رالا
 1 عاجلا قارطا قرطاف

 ابّمصل غاجنلا هيآنل اًءاسم

 ثالفو .ولبا يف ب ب ؛ءايا ةراعا ةلجن اًنألف قرطاو
 ىأ :اضعب ةضفت بكر دلع ليللاوءاديلا لاقازلللا 04

 عبت لبالا ثقرطإو ..لعتفا باب نم قرطا بإوصلا

 لاقي ةنمو ٠ جوزتو الجار يشب ديزو - اضعب ايضيب |

 ةاكمدأ معاةخرص نإ

 ا



 بالا يا تييفرطلا مب كلا ف :لصلاو. زنا فارطلإو
 ج هريغ نر. اهيركلاو . فارطا عانابا نم مالو
 نم ف 56 وا كليا نم مركا ا كر

 201 َج ةصاخر وكدا تن وا تاجالاو بالا

 .هبحاص جاتن نم سيل يذلا فرطتسملا وا ١ فارطإو
 ن. وماكا يف نراك اّضيا فئرطلإو . ةفّرط ىفنالإو
 : دوص او ةلاملا (نماغن دللإو تالا

 .اقعرم ىلا عَرَم نم لقت ب لحيجإو هلل . حا

 مآ تانخم ةناك فرشلا ثيدح يأ.ومسأ يف فارط

 ام

 ىريال يذلا نيعلا بيغرلا ضيا فرطلاو . فرط
 يأ ثيدحلا فرط ام ةأرماو» 3 ناكلاوا كحا الإ انيع

 فيراطو فار نط عج ف نرطل و. ةعمس نم ةفر طةس ة تا سح

 0 فرتلاو لالا ن + ثيديلل فرطلا يف ةغلو
 لجزرلاو ءيشلا نم ةفئاطو ةيحانلإو ةتبامنو ءيشلا

 نافل قزم كفا 0 فارطا ج ميركلا

 سارلاو نالجرلاو ناديلا ندبلا ندو» :شوورلا الخ

 أ اوبا لجرلا فارطإو .اهؤاملعو اهفارذأ ضرالا نمو

 ديزوبا دغنإو 3 يسرق لكو ةماعإو ةتوخإو

 ينتمتش أم اذا يفارطاب بفيكو

 حولص نبدلإولا متش دعب امو
 نيفرطلا وذو .بنعلا نم برص ىراذعلا فارطاو

 .اههتَذ يف ىرخالاو اهننا يف اهادحا ناتربا اط ثانيحلا نم

 ة | لوطا هيفرط يا ىَردبال ملوفو» يي 5 الف امج برضن

 كللئال مطوقو . هماو ةداابسن وأ دناشلو وركذ كيسا

 وار او تذل تراك د قفاز نادم قرط

 ةمربلا لزن ل هتيب لها نم دحا ىتشا اذا ناك ثيدحلا|
 . توملاوا هربا يا . يفرط دحا ىلع تاي ىتح رانلا ىلع
 ايه ةيننحلا ءابتف دنع نافرطلاو : ليلعلا رما ائباغ امهنال

 أ رخالاو ذاتسالا 1 ُِ اهادخاو زال ديحمو 0

 ني داو ددعتلا دَض فرآ طااو . ديملتلا فرط

 | ىلع تبثبال نمو هبسن يف فردا
 |١ مدقم ٌتاحتو دحإو كرم ىلع تبثبال تفرط لوجو

 جاك الو 1
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 لثالا بتم ا كيقو د 0 ةافاطلا * امره هيف

 دحاولل ةكفّرطلا هبوبيس لاف . ةقّرطو ةءافرط ةدحاولا
 مدلا نم ةارجح ةطقنو ”نو ةّرملا ةقرأعلا * عيمجلاو

 آل افلا ال ةمشو اهرنغو ةيرض نم 0 1
 بررغلاو 4 كَ اك أ ا يافا

 ا طلا | ة

 كو تاقلعملا باحصا دحا ُ 0 0 نإ ةَق هيل

 بَل 00 هافر َ 5 ةقرطل

 أ

 داع بيل واورمع | نم

 اًقرطم موبأ | ءاكبل اب لعل ال

 انو ذارادلاب م الو

 فارطا ىرت يا ةفرط ةفانو .فرطلا ثوم ةفرآطلاو
 مدقمتاحتو دحإو 7 ىلع تبنت ال يا قوذتو عرالا

 : لالل 3 ساتكبلالا كيرلا تنيرطلا هزه اهيف

 1 را فيرطلاو قرط ديك ةلباقيو
 كثنوم ةفيرطلا «ذدعتلا دَص ل و٠ .ورغورملا| ٠

 يصنلا نم ةفبرطل او. فئارط ج ةقرُطلاو فيرطلا ؛

 ةيفاَرُطألا * <و معا اذاوا ىشببا اذا نا ّلصلاو
 ةبزحلا بهذم ىلع عمو بلاغ عابتا ةدراجتل ا نم ةةقرف |

 عرشلا نم ةوقرعي لل ايف فارطالا لها اورذع مهنا الا

 لها اوففاوو لفعلا ةهج نم ةموزل فرعي امب اوتا اذأ
 ىلا لاعفالا دانسا 2 ردقلا ين يفو وصايف هسا
 لار ةسراار كال رعب دا ةدوظ الاو ظملا كدت
 ةيتشمدلا همام نم ئري رمل

 مهالا ةبوعإو نامزلا ةفورطأ انا |
 زنا هملول يذلا لّوحما انإو

 ىهو .اهعباصأ فارطا يا تفيراطت ةآرملا تيضنخإو
 .ثركسملا ثيدحلا لاملا نم مفرط فيرطت عمج
 اها عترم رم را فرو نقَوظْلاَو
 1 سلا قوقل ا ةلصاو 2 كرا لاق
 |واقثتس ١ ممكلو ب نايلكل هيفرط ُِ ل ارظمو رطأ

 0 فارطإلاو . فراطم جور كف ةمضل



 فراط

 ضماحنإو
 لوطلا عقلا ليوطلا بعْرطلا

 لاق“ سيرضلا ةنومسو :نملدنالا لهاا هفردي زا
 نول ريفاضعلا عيمج رفضا ريغّض روفصع وه يزارلا
 ةراقنمو ةيبهذ ةشبر هحانج يفو رفصإو رمحإو ٌيدامر

 رينصلا عاد وهو ةرتاوتم ضيب طنن هذ فو قبقر

 مافو كّرَتو ليات هضرم ن١ ضبرملا ّشغرط

 شغرط ىنعمب اما غرطا ضيرملا كتْغرطا *# ىث»و

 ركولا يف كرمت خرنلاو .دهجلا دعب اوبصخإو !وذغ موقلاو

 لصالصلاو ٌييرافلإو يوساب دنا تال رْطألا -لغرط
 قاوطالا تاذإ

 كت اماغرطا لجرلا ع رطأ 9 عرط

 312 نع افرطو" هديب ةبطل 5 ةفرطب 2

 د ل اتي ٠ 57 ه4نم ا 0 55 4 ك4ياايهل 1و أ

 .ثعءمدف ءيثب اهباصا ةنيع فّرطو ١ نيع ةق'رط نمد

 برعلإو .ةقررطلا مسالاو ةفورطم يوف ةنيع تذرط دقوأ|
 . اولتق وا اونا» يا .فرطت نيع مهم تيب ام لون ا

 هدول تاكو طولا .ةبانكلا باب نموهوأ

 لاملا فّرطو .قونل اب طلئخت ملو ىعرملا فارطا تعر

 راص لجرلا فقّرط اذكو .اًنبرط ناك ةفاّرط فرطيأ|
 .فرطلا ةي ةلعج ةفّرط * دّدعُف ريغ يل اًقبرط

 ىلع ليحب ةنال ركسعلا لوح لتاق ٌيدنجلا فّرطو
 تبهذ ريعبلا فرطو .روهوجلا ىلا مدريف مم فرط

 در ليخلإو .اهنارطا ىلع در لبالا ىلع فّرطو . ةنسأ

 دليلا فرطإو .ءانحاب اعباصا|

 كك قا ثيدحلا يا ةفراصل اب ىلا ْ اط ٌنالفو . ديدجلا

 اًدحارظعب ل ام . ةاطععا انالقو انما انكب اذكو هينذج | هيمي ميضعبو ؛ "ويل اب رواطيط راق ارو لكلا
 «ةءاقع برت ْئ ربرحلا لوقو :ةقاراعلا مسالاو ٠ .ةلبق | موثلاو ربونصلا نم 84 لباتووطرلاو: ةساطلاب

 هب فرطاو هيلا اكش ام يضافلا ربكاف ةيديعصلا |

 رولا ١ ل ةلعزطلا وا سووعر املاء و سدواةرطلا

 ا كقمي ل لاملا اكمل لءاف مسا فراطلا 2

 . نو.علا يا فراوطلا ةارتال لوقو .هيلا رظن نم

 نم فراوطلاو |

 | اًقَرَط فّرطن ةتانلا تفرطو .رصبأ نالفو.رظنلاب |

 دسالا انيعاامنال كلذ ب - ةببحلا نام دتب نابكوك | د

 افا تبطل دم اةزال را اهيل لك اا

 | لجرلاو . ةتفيرط ترث

 قول

 نمد

 ةفرطا ا٠ اولاقو م راص يا. هباوح

 ئه امم فرطا نوكب نا لّبعيو هن
 ظانخت لو ىعرملا فارطا تععر ةقانلا تفّراتنو .بجتا
 ىلع تدثت لو لاجرلا تذرطتس ١ ةآرملا اذكو.قونلاب

 زواج ةلّكملا يثو فرطلا ىلا نالف فّرطنو ٠ جوز
 لمفا تاب ن ءاكرنلا فرطإو ل ادنعالا ٌدح اهيف
 * ةث دحخ» ا «ىشب ار انينرط نع ةقر فاو اك دج ةارتغا

 فراوط جفراطلا ثوم ةفراطلا * دلانلا هلبافيو

 نيع ربي رينكل امب هاج يا ١ نيع ٍفراطب هاج لوقو

 الظنلل هنارج قم: تطقو ا ةاضلا

 لوقو . ديصلا بلعست يتلا عابسلا نمو .جراخ ىلا
 فراوط ةتزربا ام ةيغارملا هتماقم نر. يريرحلا

 و . اهنا دحتسمو رطاوخلا تافرطتس» كيسا . جتارفلا |
 ريا 1 عملو لال عاذف

 .فرط 32 مدا 2 0 فار راطلا * ةرخأنملا

 . باب لإو عرزلا فارطا نم ذّحوب ؛ ام ضيا فاّرطلاو

 ردصم وهو . بابس كيسا فارط اهنيب عقو لاقب
 اوثراوت لاقي . فرشلا اضيا فاّرطلإو . ةلعافملا نم

 فْرطلا * فرش نوع يا فارط نعو اًقارط دهم
 ليقو .ٌردصم لصالا يف ةنال عّبِجت ال نيعلإو ردصم

 وهج هس ليقو .عيجيالو قي ال رصبلل عماج مساوه
 . نيعلا رافش نم كرحت ال مسا وه ليفو. فارطا

 ناف' "طلاو. لك وح و مركلا لجرلا ضيا فرطلاو

 .٠ فراطلا نم ةفراط 2

 ّضغ ي٠٠ ييخ فرطب الف رظن موقو : .رهلا اطزني

 ةنمو٠ فوذملا وا ءايمتسالا نم اهيفابب رل رظنو ةهنيع مظعم
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 شرط

 نانالا ىرطلا *دحا مهنم فآختب نا نود نم اًسيمجيا
 رةعرق نم حافل الإو ةرصاختإو ةّرملا ةّرطلا * ةدورطملا

 ريفا هلا ب دع ال يذلا .ئنودلا تاج ةّرلطلا و. ةلحاو

 ةيصانلإو ةهبجلإو ةفرحو ءيث لك فرطو يداولإو رهغل

 عطتن نرإو بالا نم ةقرطلاو ةدازملاو بوذا عو
 8م اك اهي كان مدنم ي ّّ ةيراي

- 

 نم 5-8 دقو جاتلا تحث

 .اهفارطا دالبلا رارطإو رار

 راذخلا ىّتأنملا سرطنمل ا* سورطو

 او ارو رّرط جكمار
 ذ  ءارغطلل ة الا هبانك ع ناتطخ + راحل نم ن مَ رطلإو

 وا معمل | ررطلاو نيبال رطب يذلا راوطلا *ر غط يفركذتس

 رورطلا #2 ل نار طلا *# اعطقيو انك يا

 | ىذ ريرطلا * ياي ةيرابلل كمال ةّوطلاو ردصم

 لل هريش كيا احلا لاق .ءاورلإ و رظنلا

 هيلتبتف ٌريرطلا كليو

 ريرطلا لجراا كتظ فلن

 * ددحم يأ ٌريِرط ثرانسو :ةبراش علط ٌربِرَط مالغو
 .اًرضغ ب جويال ام يفو وعضوم ريغ يف يا ٌرطم ببضغ

 ال . قاع كاس كف لل لاقي .ةداعلا إب

 | لجرلاو٠ ث 0 اًرَرط زرطي* يثلا زرط

 | 1 نعال ملف قن نمرلللا قو. 0 كعل 1 ندسح

 و يي 0 . ةيملعا بوثلا قرط #َ اًرخاف

 99 عضوملاو ٠ بارعم. بونلا ”[ءزاَر ,طلا »م ال 0

 | زاَرط ىلع اذه لافي. طفلإو د بايثلا هيف جنن

 ةفرح ةزاّرطلا < ن اطالال أ بولو. هطغ يأ كاذ

 * برعم يسراف . نازوملا فالغ نادزارطلا * زازطاا

 زاّرآعلا * عضوم مسازاّرِط ىلا ةبسن ٌيزاَرِط بو
 نسحا ام لاقي. ةّئرطا زّرطلا * بايثا زرطي يذلا

 ةقكيسبائا ةوورط

 بتاكلا سؤط * ةاحم اسّرْط ةسرطي يتلا سّرط

 . هدّوس بابلا ٌنالفو : بوتكملا لع ةباتكلا داعا

 ءيثلا نعو .اًبيط الا برشي لو مطي ل لجرلا سزطنو
 4# ماملإلا نع ةسفن عفرو هزنن يا ةنع موكتو بست |

 سارطا ج تنك مث تيم يب ٍها| وا ةنيعصل ١ س رطلا
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 طرط

 عزنلا نم اديدش اودع ادع لجرلا عسرط

 صكن وربغو ل امنلا نعو :قرطا لجرلا ّمسرط
 شراطن* شرطا ناك شرط شرطي لجرلا شرط

 مهل اب ريعبلاو .تغربا ضيرملا شرطتو . ماصت لجرلا
 تيبلا هب ضيب ام شرطلا * ا اهب طاتخا |

 ةنم نونبي مثو» ةماعلا مالكن هوهو ١و هوو سلكلا نم

 نوه شّراملإو شارط وهف ثتدبلا شرط نولوةيًلعف

 ىذ شّرطألا 3 شّراعلا ةعرطل ةداعو

 '”مصالا شور أعألاو ٠ ٠شر ط جةاشر اط ىقنالاو شّرطلا

 يرو لل انالقو اغسل لجرلا رشم
 07 ”مزال

 ملظا ليللا مثرط

 فخ ةرالفو . قيحاطَرط طّرطي لجرلا طرط
 رتل نغيننخملا طواطلا# هي اطعلإ ذيج ةتيصارعج
 فيينخ يا نيبجالا ًاطرراط وهو : قءالاط رطلا

 * كرت دق ليّوَق قو نول تسلا كدي ءاذيشلا اك

 طرطا لجر * امهبده ةليلق يا نينيعلا ةاطرط ةأرفا
 0 رم نضل رار يا . نيبجالا

 ا يسب اط كاساونلاب ابناض كالول
 بّطرطلا * اهالشا منغلاب يارلإو .برطضا فوج

 .يخرتسملا ليوطلا مي معلا يدنلاو ركّذلا ةطرالاو

 امل 0 5-5 ىطْرْط دحإ الل لاقيو
 امو لحابلا ياي ل: نان طوول ده دهب عاق

 باب يف كلذ عجار ةرنكتلل اههيف ةئنغتلإو هوي نيخال

 اهديدنب ةيلح اننا ءابلا فيفتي ةطرطلا * لادلا

 نإو.لإو سانلا نم عرضلا ةليوطلا ةيناَبْطَرطلإو
 ةقانلا |و ةيخرتسالا زوجمل اوريفكلا هلل هاملا سيطر طلا

 بلحلا دنع ةراوذملا

 روُطرطلا#*اهالغا هناضنو ةندرط لجرلا وكول
 دعوا: كلذك تروكت .ةزيسنلفلاو ليؤطلا قيقدلا

 تدا ءاسنلا ىلح نم نانبا لها دنعو . فيعضلا



 ا درطلاو. ةدوُرأط جام ةدو دشم ةعاضبلا نم ةنيعباصحأ |

 0 و جيسي

 ررط درط

 نب باسوب مركلا نبا مركلا نبا مركلا و كبسلا يف * ٌريصق ”عرو دّراط ردصم داّرطلا + ضرعلاب لبأ
 اهيقي ناوه دار حالا لبن 3و ,مههربأ نإ قا ني بوقعإ دنعو .حرطلل فدارم مالا دنعو.ردصم درطلا

 ادقلإو لزاغملا| |
 0 . شو ضرالا الك ١

 بعاللا دي,كعقَو ا ةسملا ةماعلا اهيمست||!

 | تعقو اذإو . ةسملا يفونت<وا هسار هندب لعرتخا نم

 لك ىلع دودحلا قدص فزرعملا باب هي نيئقلطنلل||

 يانازودلا وه للملا باب قرت نا هيط سل |
 ةنبانلا ةلعلإو .اًمدعو اًدوجو فصولا عم كلا نارودأ

 لها دنع ىكعلإو درطلاو ةيدرط ىمست دزطلابأ|
 اءاذيالا ىنعب 01 ةدايزلا بانطا عا ١ نم ينأعملا

 ايلا دنع دّرطلإو.ىراصنل| تارلطصم ىو !نداطسا

 بح ٌنادّرطلا «ثاودلا ةنضاخ اموهو قرطلا لكل
 * ةماعلا مالك ن ,ءوهو ٠ ةطنحلا عم ن نوب توسل تع ظ

 نيام 2 نيسرانلا ةدراطمو عونلا ةدرطلا/
 | + داركالل كءاعط نورا + رم اهنال عقاب ةدْرطلا
 مو. ةعلرس ةريغص ةنيفستوةخلاملا لاك ل١

 | ةنهو دلل طلا ا ةداَر احل| | * هدرطي يتح ةآر ها

 ايس ف اماكن ناو كدعب تلو يذلإو

 ام ةديرَّطلا * راهلإو ليللا
 ىلع عضو ةّزح اهيف ةبصقو لبالا 3 وياك

 |ضرعلا ةليلقلا ةقي 1 اهب ىَرإتف ح

 8 ىلو .ربرلا نم

 | وريغوأ ديص نم تدرط

 نم ةفرخ ضيا. ةديرطلاو سأل يب لجرلا ىلعأ | 2
 تاعداملا نم 1 اعلا دنعو. .رونبلا اهب جو |

 | يا نيبجاحلا دّرطأ لجر ** ضماهإو لولبملا زبخاو
 | نارا فلل عدا ,طإلاو ٠ ةنيكت وا اههظرطا

ْ 

 و .ةمطل اًنالف ٌرطوا ليوطلا

 | حودمملا م سأ يان ن اوه ناي د دنعو درطل اك

 10 نم * ةدالولا بينرت ىلع هلآبا اسإو ريغ وأ[
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 كجالزلا قانو معَ ةيئرم حو دهملا هاب ا ءامسا كمل
 هاللاك اهوزنو اهرذحت يف دامسالا كلت ن نال اًيارطا١ 0-2
 داع دارطتسالإو: مالا ةلوهسو ودار طا ي يي

 عضلام هب نعطي ريصق تر 0
 ةدّرطملاو م ةروكذملا 4 ةقرخلا ةدي رطلا ةدّرطملاو .دراطم

 مايالا نر م 5217 قيرطلا خ ةدرطألو ضيا

 ماع يا درطم ” سايقو.لبوطلا |

 ةقثوا ةسدرط ةسدرط

 لبالاو :اًدي دش اهقاسو اهل اًرَط اهزطي ةيشاملا رط

 هيف دودشرل

 بناجلا نم مث اهيبناج دحا نمىثم يا. اهيحاون نم امض ظ

 , سمانا ىلع لوطي نماّضيا دارطلاو.عستملا يوتسملا ١
 .اهددح روض ارط اهريغو نّكسلإو : اهموقيل رخالا
 ةيضوك ونطق ينلاو ا هدّدِج ناب لاو

 و ف"يفصتب . وطرب 2 ب وملا مالك ن م هذهو.٠ .لخاد نم بابلا اهب رْكسُي ١

 مايالا ن نو نوجرعلاو براطإو دورطملا دبرطلا ْ

 تاطقس هدب و 8 27 الغلا براشو

 8 ”نالفوبراشلاو تابنلا رطو.هانل اب ترتك

 رظا *يرصن باب نم ٌرْط ىنعمب بورخ فان نمارط وطي

 .ةعطق ثلإو . ءارغا رمالا ىلعو .ةطقسا ارارطا انالف |
 لاذإ ابّلذا سومافلا ع رثكأ يفو )لدا بودحلرطإو
 .ةلءان رشلناف (سّرط وا ) يِرطأ أ لذما فو ( ةليملا

 !واغر لل الا ل ميجا 21 يداولا رط يذخ يا

 كر ) كلا [طيرتربخ نر. نيل كلا
 ب لاق جوما 0 ةلوهسلا يف رت تناكذل

 لجرلا ىَرورطأو ٠ هنّوفل ديدشلا رمالا تركوا

 ٠ لعاف مسا ٌراطلا * بضغ وا رةنطب نم ًالتما ةاريرطا
 0 علط | ام ور دصم نطلا*ةيراش ٌرطيا .ناط مالغو
 مضل اياَرَط مونلا اجو . لوسنلا دعب راا رعشو رسولا |

 ١ ١



 خرط درط

 عطرا ةففو ةطو فدعإو ةايلا ةيساسدتالو
 اذدع ظقسا بناخإو.هلاك لبق نينجا تنلا ىئنالا
 لك نالنب ا كحرطو دنع راك تدع ود ءّلقا

 .ةفلخ :آس احر رم حّرطي لجرلا حرطو .هب تأن حرطم
 .ةحّرط ىنعب ثلا حّرط * اًمسإو اًمعنت منت ُنالفو
 ىحن ُلَوِط ةلئبلإو .حرطت اهلعج ىثنالإو .ةرثكلل دوش

 ةبواجو ٌةرظانةحراطم مالكا ةحراطو . ةعرطك ةآمسلا
 .انغلاو رغشلا يف اذكو رخآلا لع ةلثسالا اهتم لكىلاوأ

 يف ةحراطملا لدإو
 * ةةحرط ىنع< لعتفا باب نم ةرثلا حرطإو .ىراصنلا
 * ديعبلا ريسلا نم ٌحاَرْطلا * ديعبلا ناككا حاّرطلا

 لقالا ددعلا طاقسا نييباسا دنعو .ٌردصم حئرطلا

 ىهن قيرفتلا امإو“راكآلا:كادطلا حوم ىرخا دقب هرم
 لاقي ةنمو .حورطملا حّرطلاو .رثكالا نم ةّرم ةطاقسا

 حّرطلاو ٠ حررط هلاك لبق هللا ةئحرط يذلا تينجل
 ىثعالا لاق . ديعبلا ناكللاو ردصم

 ىلعلل 38 حا ينتبت

 ْحَرَط ب يان نم كران ىرتو

 ناسليطااو ةّرملا ةحرطلا * ةديعب يا حرم ةينو

 قرولا نم . ةيحرطلا * اهسار ىلع ةأرملا ةلعجت ليدنمو

 هيلع سآت عبرم شارف ةحار رطلا * ماللاب ةيطلا|
 ءأ ديعبلا ناكملا حورطلا * حورطملا حّرطلا * ةّيماع
 .حورضلا ّيسفلا نمو ٠ لبحا عاج اذا يذلا لجرلاو
 ج حورطملا ٌجِرَطلا * نيجارعلا ةليوطلا لخغلا نموأ
 حّرطللاو : ليوطلا ةفسالا ترم ٌجرطإلا + ىرط 0

 حرطي ١ فرطو . حراطم ج هيث هيلا حّرطب عضوملا

 حّرطم ءلخو. ليوط يأ حرطم7 تو .رظنلا ديعب يأ
 يشوك يا احّرطنم ىثشسو ٠ محرلا نم كا عقوم ديعب يا ْ

 لالكيذأ

 نجلا ةامإو ليوطلا موحّْرطلا  ححرط
 ةانفلا جرخم دنعريبك ضوح هبش ةَحرطلاو خرطلا |

 .فيرشلاسيئرلل مسا ْناَخْرَطلا *ةيسراف .ةاملاوبلا عمدجت|

 ضعب دنع جيرطنلا ةنمو .ةآنغلا

 3 | كر ةادلا نومضي نوثدحلإو . ةيناسارخ
 . نبللإو لاو 21114ْنَيكي تابن نؤخرطلا*# ةنحارط

 كت خي ٌراعلا * برعم احْرَق رفاعلا هقورع لصإو

 جلاب َئامثرافص
 ةّيغ رطل اكقزنلاو ةمخلا ةئحرطلا

 وال اسو دبزلا نمقر ام ةّتِخّرِطلاو فخْرطلا

 دبزلا ٌرشوه
 . ةرصب لك اماخرطا لجرلا <خ .رطا - خرط

 نابضغلاو عهجضملإو لعاف مسا ةخرطملا *دوسا ليللاو

 جاجمل ا لاق . يانلا نسحلا ثباشلاو رّبكتملاو

 رخرطم نيرطنلا رعباجو
 ةاوشخو عل ينيملا

 08 غو ةقاسو هدعبا ادّرطو اًدرط ”هدرطإ هدر

 . اهيحاون نم ارض لبالا دّرطو .ينع بهذا هل لأقو

 اسر ةيناوطلا ذا :تاغتوذألب نم - ناطاسلاو

 نالف ًرمو ٠ مزاج 0 موتلا نالف رطو .ليعفا باب
 دّروطِب د اصلا درطو. .مأسكيو أ 0 موقلا دّرطي

 دوط * بالكلا ةيضاخ هللا درطو . ديصلا لواز اًدّيَط
 اق ملزم ةفراطم ارق كانوا توتا
 هدرطإو . داّربطلا ٌناسرف م ل اقبو . ضعب ىلع مهضعإ

 مجارخاب وا ودرطب رما امالف ناطاسلإو ٠ اذيرط ةربص أ ٠
 كلف يناس نأ ل لاق ةحاطا قباسإو ةذلبلا ل
 و . اذك كيلع يلف كنقبس نإ ا انكم
 و يو ك1 0 - مهضعب ليح

 رعاشلا لوقو. ٠ ترجرابع الاو٠ ماقتسأو

 ىرج اذا ميسنلا درطم نآكو

 روبنز اناخ لالكلا دعب

 : دعتباف ةدعبا درطنإو درطاف هدّرطو. فنالا هب ينعي
 لعفنا ( دّرطلا نم يا) ةنم ل اقيالو حاعصل | يف لافو

 مطل اورهظا رهط اودرطتسإو ٠ ةيدر ةغل يف الا لععتفإو
 ةمالكقاس بالف درطتساو . مهلع !ولمجيل ةديكم مازجخالا

 تاذلاب دوصنم ريغوهو رخآ مالك ةنم مزاي جو ىلع

 نارقالا دراطن



 برط

 ةنيقرلا ةباحصل | ةوولعا

 طاب خاطاا * ديدشلا دا يخاطلا - ينك 8

 مك ليف ايف ناهلس 2 يَ ةيخاطو نيكل ْ

 *ءايط ةياكب مكت لاي ميال 6 ةلظللا

 ا نم ةيطر | نو 0 ةيطلا

 نطل |و ٠ ةدماليش وأ ةعطق يا ( مضلاب ة ةيق ط يرهوبجملا

 كيدلا يطا + ةبلظلا ةّيطلإو دي ةيحااو اك

 ةيداط ةداغل اني. ةيدقنا ةتبابلا ةيداطلا -ودط

 ةيدق ةتباث يا

 اهيلع ماودلاو مار ف هللا تيب ةرواجت رما ءاعترام

 ماتا ا|«رضرظو أ ط َُ رطب مونلا ىلع تلو اوط

 قت يلع ملط را. بم نيل يضلل نأ
 ىأ هحدم يف غلاب ءارطا دارظا * ”يرط وهف يود

 فالخو لعاف مما ئراطلا * هذنع ام . غلباب “ هج ادم

 مك اًمضيا ةكئطلاو . ةارطو ةاظ ج ”لصالا
 ةيراوطو تاّراط ج ةيهادلاو ةىراطلا ثوم ةئراطلا
 09 هيبف 00 2 ُط 77 را مالو قيرطاا نأ رولا

 كتيخ نم ئردمالا ا فك رطتداو ا
 ةءظعمو ةنعفد ليسلا أ ْرْط * ىلا

 ىهف» .دض نزحو جرف ابر آط بري لجرلا برط

 كنزحن وا كرست كت ةتخ بّرطلا وا . بِرط

 يفو ٠ قغت لجرلا بّرط * فو حرنلاب ةصيصختو
 بيرطتلا لوعتسا ئرانلإو .ةّسحو هذمو ةعجز هتوص

 .برطلا لعفلج ةبرطنو ةبرطإو اًنالف بوو .هتآرق يف
 ثييكلا لاق

 لام مسرال 3 ناد ينيلن مو

 مضخم رانب ين؛رطني مو

 ارح لبالاو . برطلا باط لجرلا برطتسإو
 »+ ماو ىلا عن يتلا لالا نم باولملا دب ظ

 | +ةفيبضأ وا . لظا ( ةووإو ) اًدْط ومطل ليلا انك

 َِس هادطلا + ثلثلا لع بركلإو

 محمول ةءاَرط خرطي وُرَطو دىراط وهفءرخآ دلب

 جرط

 قمل ةّتخ وه وا قوشلاو ةكرحلإو ٌردصم بّرطلا
8 3 

 بأ َرطلا وذ برطلإو .رورس وا نزح ةدشل ناسسنالا

 ئدعجلا 3 |

 ليل اكوادلاولا بَرَط مرنايف ابرط ينارإو
 ةيسا لبقو .مالسالا ين سرف منا اًضيا برطلاو
 + برطلا رينكلا بورآفلا * ةمجتملا اظل اب برظلا
 تالا يعتبر
 نارثل اب ىرافلا مرتب 7 ءاذقلا نرحأس دنع

 بيرطتلاو

 يدم

 ىه لق .ةيبرعلا ُةزيجتال ام ذملا يف 0

 بّرطإو .بورطلا ةبارطملاو باَرطإلإو.تاعدبلا نه
 اضيا براطملإو .براطم ج قيضلا قيرطلا ةبَرطكإو
 5 لوق ةنمو . ةقونتملا قرطلا |

 : لفاللا قرف ٍلثم فاتمو

 0 0 كبراط. /,

 هئانغو هتوص نس هر برطب نم براملاو

 يف نبني وص يوت[ ةوبْؤَطلا - شيرط
 ج جترفالل ةطينربلا ةلزنمب كارتالإو برعللوهو-سارلا

 شييارط
 ىبب بلع لاابرطلا *© قوف ىلا هذ. ةلوب لبرط

 ائاح ءافلكتا ا قب هيلع كو لاع ءانب لكو
 اد .ةفرشملا ةيظعلا ةرن نصل | |و ءامسلا يف ةليلطتسم

 لئيرطلا * اهعماوص ماشلاب ليباطو . ليارط ج
 نسدكلاز قدي جرودلا

 بع وج دي - كنرط

 فرط ثّرطل ١ 2 ٍيرط ٠ تابن لك ثرطلا

 ةقردل اك عفترب 3 ثبنو ,ةردكلا ثوُرطلا *رظبلا

 تبر ةابطالا هيمسيو . ةنشخ رمح عطق ةلص|و . ةفوذلملا

 ثيثارط ج ةثوثرط ةدحاولا حايرلا برو ضرالا
 قزنلاو ةنخلا ةثئرطلا

 ربكت وا وضع نم قرطا ةُمرط لجرلا ”مثرط
 ةناجنفل| ةلاهجرادلاو ةراهجرطلا
 | .ةفذقو امر اًحّرط حّرطي هيثل ابو ثلا حّرط
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 + دؤسالا/مقلا وهو رخاطلا نما ىيقلا | نيعت ةيظعل | ةبيتكلإو معلا نم ةيأ نادل وع ولا

 ةقيلع ةهراذ و اتا »* قيقدلا نوعا | د 1 ل١ لبالاو برخكلاو تيفل ف

 أ ةلممملا هنا ةبرعطلا ةيدزتطل او ةبررعل ا - برخ نولب ناكأم يطا * ةصاخ مسمسلا نيم ةيطل |

 | نيرا ج ةلئالا هآحلاب رودررطل ارود هلا  ررخط | نامطملا * ةنيعصت وا مهاب وكلا طل | < نيا |

 | ادَلَج نوكيال لجرلاو بيرغلا اًضيا رورخلاو رعاشلا ل اق . يعافالا نم ةريدتسملا ةيسرتملا
 كيسان ارت ةباحأ ىا تيزارط تاجؤا نييك الو اهي ناك نايطم شرخ

 فيعشلا رزوطُلا |... رج ىلع َقيِرُهآم تعزف اذا
 فر حاط يف ةفرخت 0 2 0 يدق طاو اهيا ةؤلاو

 ناوضخلا مراذطلا بم عر | ىنلاو كلهو دعب ( ي ئواو رو ودب لجرلا اح

 بذكلاز 1 2 اوعفادت موقلاو .ةعفد يثلاو .دهجو ىلع اناسنا

 هيف ةياهن يا رش ضحك - وهو ٠ لصالا سن ا | .قرشار هلو . ترثك ةليبغلاو . عهكضا وص طي لجراا 0

 تيلظا اًمدظو انوَط نت وعل ةنيع تشن | بهذ يا ةباقوةمه هب اح ةنمو. ضرالا 12 بهاق دوو

 + 2 ىلا: ةضعب ضو هاَوَس, ةوثلا لظنط : + | لاق :ةبلق هب احل َنيا | يردا ام لاقي .ءيش لك يفوب

 ةضلا يغلاو قلخلا م اطال ةَدبَم نب ةينلعأ

 ردصم 7-2 يللا نمو ضعب ىلا ةضعب يم د رورماو |

 .ليوجتللا يب .ةينطر "نط كحاضلا لوق ةياكحو ١  ٌُبيفم َناحّرصع بابنلا دم
 ردبلا فّيضلإو درننالا | حرم يَ ا ةيردكسالا هتماقم يش 0 لوق ةنموأ |

 اوضلاو ا: ةقيفتلا اذنتا لجزلا تننطا_بفيطال»/ | ةغإو هدمو.ةطسب يا وه اعف ؟ىنلا احو .بابشلا|

 0 باوجلا فاتطلا + َمآَيلا ديدغتب فا |لمثلا ةروس يفو .ايدعتما مزال . عهتضإو ماو طسينافأ

 || ةامسلا ىرت ىيقرلا باحل | فاتطل او اًضيا فانا |و ا اهطسب يا .اهاحلل ىرمو يل اهاحم امو .ْضرالاوأ

 | ىا غلا فقل | + ةَيخَط عج فاتشلا وا . هلالخ نم عراد معلا عماو افا ياطلا * اههّسووأ

 | باححل او ضماحلا تبللاو بلقلا ىشغي "ملا نم ٌيوث | لوق ةنمو .ةرثك ءيش لك لم دق يذلاو طسبنملاوأ

 ةؤطل | فنالا ةكدوسلا ننالا نم تطل < عقلا ةيحاطلا * مرمرع يفانضلا حاط ركسع هل رعاشلا |
 | .ٌرم كت اخ ج اطالخ نم ةلمسلا ىَرت ةقيقرلا ةباحتل ١ حاوط ج ةميظع يا ةيحاط ةلظمو .يحاطلا ثوم
 ْ ةريزنم ا ةقيفحا | وير فل ليل ةقلكو | + ىلتقلا لوح ريدتست رولا يحاوطلا ةمّودملاوأ

 4 0-0 201 معا لجرلا ةتبانلا لوقبلا نم يما + ضرالا نم طبسنملا اكل

 .زمملا يسع 1 اًمازطا ملا ةوظع يأ ةيدظمو و امم ةَلظمو . ضرالا هجو ىلع

 م 1 حا نم ةبيط + عيطضا ( زي )ايط ىطي لجرلاّىط 1

 ظ وع ةفاج د _. ةنم ةعطق يا بامحأ

 0 ناسنالا موطرخ مدفمو جريَدلاو ر دكة رئاسو دوسا | .اهعماج ةيراجمإو . ةدعباو امر نط ةفطن هولا 1

 | ميل للا نيو ةيبانلاو ةيدخ ةنطلا + ةنرشاغم “تتآسو سرش اًضوْنُط كرالفر

 كيدلا ليفت ١١ - لبخ نايبصلا ابيب بعل

 ا



 : 0-0 هيلع أم 555904 حاملا + لم ةعواطم

 ٌرعش وا يش ياأ

 ةيبجتملا ءاخلاب
 دعب لزبت ل يتلا لبالا نم كفل ا كح
 او | ةالمةانالإو .هل اط باص او الط لطي ةلط

 |١ .لومطم وهف ةلاحح اكن الح لوهججلا ىلع َلِجرااولُع
 دسف ةاملإو لاحت ظع الطوال لحي لجرلا لحتو

 مسا لماظلا + نحط ناكبقانلاو: هام سنو
 ةيحل لاجل | ر دكي ا لحاط اابغو مارش ٠ لعافأ

 ص | هريغو ناسنالا فوج راسي يف ةرفنسا ة لطي رعاشا ىو 1

 لاقيو ٠ لم ج دكَذَم عالضالا تحت تاناويجلا نمأ

 لاقي اموبرجو هتع ا لئموهو .هل ل احتال سرفلا نا

 |ينبل مضوم لاحتو قل هرانجال لاقل رمال رللا
 بّرضي . لاحم ىلع راكبلا تعيض لكما ةنمو .ربغلا

 لهاك يبا نب ديوس هيلا سا نيم ةجاح ب كيلظ' نإ

 اولاقف هكاكف يف ٌةونيعي ن | باطف رسأ مدع ينباجم
 ليلا +ثابنو لامطلا بيصيةاد لاحتلاو .كلذ

 باطلا ةكاو نالملاو نابضغلاو ١» لاما ميظعلا
 نتا داوسلاو ةربغلا نيب نول ةكطلا »* دوسالاو

 لافي . ةلعطلا ةنول ام لحضألا * .دامرلا نولوا ليلف
 لحما دامر لافيو لح ج ةالخ اشو لحما بث
 ح | رضخا ٌُسرف لاقيو» اناص نكي اذ لحتا ٌبارشو
 لالا لصاو . ةرنص لييلق ةترضخ ولعي يذلل لحما

 باصملاو هل احن وكشي يذلا لوحتملإو .برعلا بورح

 .ةلئق اًنالف ””رالقو .اهٌّرج لبالا رالفو . بايطمو
 بطلا, بطلا # كابنلاب .ترضخا ضرألاو

 يا هبل هيلع ام * * نيرألا هلا ولعت ةرضخ باهطلا|و |ةلامو . ةرسكينلإو .اًنو داك م كر ا

 ةرعش هك 4# مكلهإو مدد مونلابو مونلا رهدلاو. ةقرذأ |

 ايغ يا هيلع ءامسلا يف ام مضت ظ |
 يابا ن٠ فو. م ةيط ملا هيلع مك

 ةيبطل !*ليغل اب فورعملا تابنلا وهو | تبن هائلا || اختل | يف ةغل . عفئرملا باججسلا ىآولعل | فمط

 ةتعفد ليسلإو لللاو يداوأ ان. ةييطل|و ةيىل و

 . هاا ١ اهيا ةيلاو . معاج سانلا نمو هك

 * كارملا ديدشلا لجرلاو ةريثكلا لبالا ةمل
 ايلا روطتلا + 2 مودل

 اينوفا . د يايلالو هجين رلا ريحت

 يا ةريخج سار ىلد ام + ترطبلا رماوطلا| اهَرَو

 يا 5 ةريرمحو ريخو رب كاملا 0 5 ةرعش

 تبيح انكو.ا طب دال 0

 7 . 0 تمحرت ى وفال] تنتحتو ربا ىجرلا

 4 يف مونل 4 57 ن. سكارلإو لعاف
 . نحاّوَط ج نحاطلا ثوم ةنحاطلا * سدكلا
 ةنوحاطلاو نوحاطلا * سارضالا اًضيا نحاّوطلاو

 ةباذلا ةريدت ام ةناحتل ا ليقو . هللا اهربدي ينل اوا ىحرلا

 - 4 لمان اهول دو. .ةاملا هريدي أه ةنوحاطلاو

 اوط ج نمل تيب نووحاطلا لوانت امبرو
 1 طيظ ا ناكل + ن ..ًاطلا | ةقرح ةنامتلا

 تاع. قص 0 ةتلعج : نا نامل |و

 8 عما ا لال نال

 لم |

 هلا لب ص

 .ينبالو للعب نأ ضر اك مك الو ةعجمج مم مايا نم لحاطلا مويو ٠ لاجل نولك ةنول وكي ام

 هبنت يلب ةينؤو تلت تنل كاستل ' قطلإب
 نيطنف ابل يبطا نولونبو ناييصلا اهلا عينت نيبح ا

 رعاشلا لاق . اهيف بيغت ىتح ضرالا اهسفنب | بلوم وهف .ةباحط رثكو بلعطل ا الع هللا بلحم

 نيَع فوا انحإو نار اذا
 نعل | قارطا قرطا ينفرعي

]| 



 * ءآبطالا ةيخررتسملا قودلا م ةاّوبطلا * نافتو رمالا
 ةاوبطلا قونلا نم ةيبطلا * بيجي يا 3 0

 بهذ ( يواو )اوت ام وني لجرلا اتط

 . هلثل اب بعل نط [ّدطي ةوصلا ًانَط

 هفوج يف ام ىتلا

 هيلع عادلا ناببقللا ةيملا كلل ]اج فعلم

 لجرلاو

 ءاطاا رسكو ميلا ضب
 ا ةرالط 5اس ووو ارتريا نكت

 * ةوراكأ ثلا مونلا رثطإو .رّبط ىنعب ثربللا ربط

 ةراطلا * ئاط نئاخ نبل لاقي .رئاما نبللا :اطلا

 بلل |و:ةأسإو مال مالعامو للا ةروذخ

 لوقو. .امتمسو مخ غلا فوصو شيعلا ةعسو ظيلغلا لإ

 . زجارلا
 ايذوحا ٍةرثطلا نم هام ايعنملا ليحت ثيع كيلا

 راثطلا * نبللا ةرثطب لبالا 4 ةندرو يذلا هللا هب

 دسالا ضيا راثيطلاو صولا لاتتلاب 2
 ةجَرأط ةدحاولا .لبنلا جَرْبَطلا ]|

 مثنتلاو برطلا 0
 . ةلقلاب بعل ( واو ١ اونط وثطب صل

 ُديَط ةفوتسراحملا" كابس اقفل مك 0. 1

 وبطل و نجاطلا * الق نط ةنولعب عيشلا نت

 ناعيدجيال مجناو ةاطلا نال. ع 00 وعد
 يف ذاقملا نيطملا < نجاول دج

ْ 7 

 ءلا مالك لصا َُي

 نجاطلا
 ”موب هل عضوم ثباط - بحط
 ديلا فاد نوط وطب نيرط

 هلا + هبقعب ةجتو ةطسب انط ةحطب عيتلا ط

 جملا + ضرالا نم طسبنملا ع نامل + جاسملا طل

 ام جن ايجريف ةكلتل اك ةهوا ةادلا فلظرشوم |

١17 

ازحا ٌزّواجو .تابطا ج عابسال يبطلا
 نسا :كواعبطلا م

 كلذكو هب تمر ط ةرطن اهاذق ثيعلا تّرححوأ

 | ةطملاب وا ءاطلا متفو يلا رسكب ةئطملاب ست ةربدتسم

 وف يا| * طسبنا اًحاطنا هرثلا ”طنإو. ارو ةطقسا اًحاطا|

 .داح ونيف راص اًريطو ارت ريطي لجرلا رح

 كح لاق لرتتملا هللا نيع تّرخ

 اهبجاح ةاذفلا امع ري .ةقداص ذغت ال .ةلقب
 هب دنلتلا لضاتلا ماجيإو..اهنساج آرملا ٌنالف رظو
 نم عون رآدطلا + رَخط ىنعب ماهك ١ رحلا »< نانخلا

 :ايسلا يف امو .ٌردصم رتل ا سَمَلا هيف ولعي ريحزلا
 1 نم خللا ةريلا + كتايعلا نم "رطل يبا ريطو دريط

 تظنس اذا ةدرطا لبالا ىلع تيقب ام لااقبو .باححلا
 ةيرهعا ١ + اًيراع ناك اذا ةرط تالف ىلع امو. اهرابوا

 عيرسلا روتطلا د« باحجلا رم حلل | ه[يلا فيذختب
 * اهاذنب ةيمارلا نيعلا ةرومطل | يب :رلا ةديعبلا سونلاو
 يرلا ةديعبلا سوفلا ريطملا « راما إو ردع. رييطلا
 بيوذوبا لاق .باهذلا ديغبلا مهسلإو دسالاو

 اًريطم اًيدعاص حاف رف
 ملضألا هيلع تامتشاف عثكلاب

 نوبزلا برها ةرطملو ١ . لؤاعم يل رم لصنو

 + اهّآلم ةبرقلإو .اسفو اًراف انعو عّصق رح
 ةعطنلا ةبدطل |و ةبروطل و ةبرطلا بدلا برزطلا

 . يننلا يا دجتاب اخ لوقو. بوث 00000

 .ةقرخ ةعطق يأ ( ًةنلذم ) ةبرحط ان والك ىلعام لاقي

 مخ نم يش يأ ةيرحل ءامسلا يف اموأ

 - يا 00 0 هاهسلا يف ام -ر رح

 باععلا نم

 ةديصعلا نود ٌقيفر اسَح ةقرعطل إو فرطل |

 هاخاب باوصلا وا .بامحلا نمو دبزلا نم قيقرلاو
 . ةبجعملا

 ”ةمرتط. هيلع ام +اهرتو سسوقلاو.ُللم ةقسلا م

 اهعماج ّرط هزي ةبراجا رت ا

 اهتناجامسط [بنستطل .ةيراجما نط



 را ملا اره ةءاسلاو جازغلل ةنيلقلاو قبطلا ةدحاو ا

 تاقبظ ىلا لاني. اًضيا تاَقبط ج ةبترالا ةقبطلاو
 تاو اذا :لاقيو .ةآرعتشلا تاّقَبَط ةنمو ١ بتارم قا

 بجلاب ةقزال يا ةقيط ديو .تيشلا باب يف مدفنإ|

 ؛قيط ج ليلا نم ةعاسلا ىرطلا « طسبتال
 <” 3 يا. اًميَِط ةأجو» :ةتياطم يأ“ اذه قيبط انهو

 :ةقباطملا 0 ديلا لها دنعو. ويك ردصم قيبطعلا

 هجو ىلع ليلدلا داربا رع ةرابع رظنلا لها دنعو

 دنعو 00 نيالا ايلا فدا ا عذابا

 بسك و يف داحتالا 0 دنعو بي |

 نيب عيجملا شو ةيونعملا تانسحلا نم عيدبلا لها دنعو

 لعف عم مساب *يصالف لباقتلا ةاعارم عم نيداضتملا
 ل اوكبيلو اليلق اكتسب ردا أ عم لعنبالو

 دنعو كك ةلكاشللا ايدل اطنو قابطلاب 0

 نرولوقي مهاف . قدصلا ىنعم 1 أ نييفطنملا |
 :رجلا باطم لكلا |
 كيباصا :ينا ةقْبطم'ةباحو ءاقيارب ةرومالا تليين

 يرعب يذلا ةرطملا نونجلأو ضرالا لك اهرطن

 : اًراهو البل ةمئادلا ةنيطألا ىحإو ؛ ةهمإو ةبحاط
 يو ةعلر | ةتبأل كورإو: ءاحلا باب يف تمّدقلو

 هالغلاو ةاطلاو داضلاو داصلا

 لّبط * لبطلا برض البط لطي لجرلا لّبط
 لابطلا *لاّبطلا ةفرح هّلاّبطلا * لّبط ىنعمب لجرلا

 بّرضي يذلا لْبطلا * هب براضلإو لبطلا بحاص
 ةراقنلاو ٌيرونلا لبطك نيدجو اذو هجو اذ نوكي هب

 . لوبطو ل ابطا جربطلا ةراطال برضت يقل | ةريغصلا
 نويلعيس ديبل لوق ةنمو .سانلاو ىلا اضيا لطلو
 ىل لبطلا ةروص هبلع ناي بوثو ٠ لوطلا ٌراوخ نم
 .ةنم ٌصخا شو لبطلا ةلبَطلا * جاَرتكلإو ٌيترصم

 قيطملاو "هيلع ىداصشلا قودي

 1 .امفارطا قباطنت رخآلا ىلع اهدحا بابكتا دنع ةناف ْ

 نيادراخ اياحلا ةليطو هليط لولي ايلا شل

 ُثمحم وه ةنهو٠ :جارن هرم د ةيلبطلا * لبط هلا ةكيهب

 كدعتإ للك لج 32 ةيابطلاو . . جارخملا مارد يا ةيلبطلا

 لكي نيلجر ىلع ةئاق لبطلاكب هجو تاذ ةريدخسم

 لاقيالو . ةهعنلا ةل ابل

 نب لّبطللا * تال ابوط ج لايوط شبكلل
 ىليطلاب ةيبش عالضالا ريك خس« دكت

 روبط نط ا ام عقد اني اهنبطير انلا نيط

 اطا| *# كا ايليط 2في اجا ايلعأ

 ةنويطو ةيابطو5 ةناَبظو اًبَط نبطي نبطو اضيا نبطي هل ل 21 لال
 اهلا راها ط طنا نبال ٍاطونيَطوبف نطن
 نباطلا * نا اًنانبطا ناككلاب َنأبطإو. ةقفإو انالفو
 لقا رابلا هبف:وقدت يذلا عضوملا نوباطلا * ناطتلا
 ٌردصم نيطلا ديلا برستمربخلا ني فورا ظظل ولنا

 سانلا يا يل . وه نْبَطلا ياو .رينكلا عمجتاو
 كيطل او نطل إو او ضيا نيطل و .دوعلاواروبنطلا
 عابسلاو روسللا اهيلع داَّصْيف عضو * ةفيجلا نيل و
 اه لاني ةبعل هت حلا حاملا يفو . با كلل قجو
 قيل 1 لغم نبط عج آو هردس رانا

 قيظلا)و ار

 .نط ج ةنطنلا ةتيطلا * نإحتلا نيا | |و:رينكلا عيبا

 نبطلا توص طا
 كرت :ةيراجلا قوم حالسلا نم ون ةيئيطل |

 تايبط ج ةيسراف اًضيا درالاب

 نش يا رَدْنِبَط مغيب لاقب ٌرشلا ردتبطلا
 رملو لدبو ضو نب ”ماعط ةّيقابطلا - بط

 ةيسرافلاب ههايط برعم حرشم
 اءابطل ة<شاعد ا( يو]و ):اويط ةوبطي ةابط

 هكّوبطلا * ةولتقو ةولاخ اتالف مونلإو. ءاعد هكبطا

 ي ب ط يفركذتس
 .ةفرص ةنعو٠ داق ( باب ) ايبط 4 هيبطي مايط

 * ابيبط ىت خرتسا ص ىلطت ةقانلا ايار ماعد هيلاو

 نيقاعاوسب 7 يلا * 1 هيلا ابطا
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 قبطتو. ايواستو اقفناو افلتيا اتباطتو٠ ةقذحا ام يل الفا يف ةعيبطلا قلطتو.“ى

 ىبطناف ةقبطو . قبطتف ةقبطا لاةي.اقبطم راص ئثلا ىلع اكان ندا تصاخملا جازملا ىلع ٍِ سا فرع

 بطلا هل امك ىلا مسجلا 5

 جاجزلا ف جاباطلا * كلذكر اصخنأ 6 ةلعج ىا ةكرح ىلع اك ةر «؛ دلما دّوقلا ىلع اعلان. ةكركرلا ةكملا

 واوضعلاو قاباطلا وباطلاو قياطلا ني ا رجالاو | ةنطانلا س

 ا
 ج ةيرانل اب هَباَ برعم ٠ هيف خت فرظو ةاشلا صن | ضرملا مواقن ةعببطلا موق ةنمو٠ .ندبلل اهريبدتر ابنعاب

 ةنلا ىلع مدنع هيلا ذل اي سفنلا

 تادرج و٠. ةراغا بايرادتع ؛اطلاو. قلو طو قياوظ | يف نهي فرع يف عبرالا عئابطلاو ٠ نارا يف

 لاقي. طاعتقالا يق ةّيقب ؛اطلأ | ةمعلا 3 كورت ضخم ذب بطلا *«ةسوببلا او ةبوطرا|و ةدوربلا أو ةرارلا

 ,ةروصلا ىلإ اتانلا ىلا ا م 0 ةعيبطلاب

 و 4 بطلا خلا عيش نيكس نهو ا

 قودبعي ةق ةرتاق مظل 0 ٍط ج عب ميبطلا معلا

 اعايطد هع ثم ع تا ملا - 7 عبرالا مئابطلا

 ,ياعيطلاوذ عبطألا *ةكفلا ن هرم كب ا امو ءايشالا

 3 6 ممالا عضوم عبطلإو. . كلا

 :. يأ 1 طم 04 0 ج اهوحنو ا 2

 ترود نم رعشل ب 0 يا عوبطم رن 3 7 لمحل

 كلذل ةعوضوم دكأو عبت و 1

 كناكو هبتح تق ةزل اًقبطو ب م هدب تقبط

 قبط * ءافل اب ىفط هي ةغل لعفب قرطو . طسبتنال

 سَ 0 1 دءاطغ 7 هس هاك داَغع
 |ايقيطو ةيروصلا هتمأقم * يف يدبر | لوقو . ضرالا عبج

 ع اكل تالا اع يأ. اقارش تأ

 قبطو .قيللا نعد ىغ 0 ٠ عوترلا يف هيذخ 7

 باصا اذا لجرلل 0 7 0 انيحو انايحا

 ةقفإو اقايطو ةقباطم ةتباطو . لصفملا قبطي هنا ةَْحا

 عضو هبرج يف سرذل او .واهأما نراق دينملاو

 نيكيشلا نيبو٠ نوم لحرا ١ قباطو.4 هيدي 3 ههيلجر

 عا ىلع اهدحا سبا نيصيق نيبو. فحاو و ذح لع اهلعج
 | تف :ك موج او .اًيطم لمحو ةاطغجنلا ى جبطاو ال

 اوعجاو اوةنتا رمالا ىلع مونلاو٠ ملظا ىلدللإو 1

 ةبطا امو. ةقبطم تناكو تلا نالف لع 1 دل

 شراق٠وطٍ

 تا

 لاك

 ردي لو مكنينعي . طءتفا يل ةيتباطلا ةمعلا نالف معا

 ضرالا 5-5 0 قابل 5-7 5

 اكد ةنباطم 7 2 تاويسا او. ال ل 2

 ل امكان ى . هاتابطلا * هيب يل 4 ةقأ ٍِط اذهو. اكن

 ها هيلع مهتني ةآقابط لجرو ٠ 1000 رضا
 * يع وا واقثل هردصب ةأرملا لعوب اى

 نمقبطلا * عفانملارينكدكم لابج ةتبانم ا
 6 را ماسبب ىيذلإو عاجلا وا ريثكلا سانلا
 نم ةعاسل 22256 ا

 لَم يا ا طءاجو . ةقباطم ي٠٠ اذهى

 دمي ىيظلاو .ةثبط اهدحإو 0 داو

 ءيث لكن م اضيا قبطلإو . قابطا جءيث ا

 ترشلاو 0 ضرالا هجوو ءاواس أم
 نو ةنس نورشع وا نامزلا نما ريمكلآ ذارجإو سانلا ن

 اة نكات اع ةقالإ روت يف هلشو عل اختو ةعاجملاو ١

 نمو ٍنيّراقف لك. نب قلصت قيقر 5 روبط ا

 ري ن“ ءو ةأرملا جرف رهيظو ماعلا رطملا

 قبط ماو .٠ تادحلإو اا ياودلا قط كدا

 ضيت اهنا برعلا ميت ءنيلس قط تنبو .ةيهانلا
 فلنت ةضيب ضيبتو فحالاس ابك ةضبب نيعسنو اعست|

 يلق ٍٍضعب لعل امضعب من خغلا تدل واذاو. ةيعان

 ىقلا ةتبطلا + ةقباطم 0 ادد ان عاج 1 0
 يقاوكرتشا عاج نع نع ةرابع نيثدحلا دنعو . يال

 ةقيطلاو تاقبط م مع ةكدبأو 2 أو نا |



 ف
 وا ربطلا هبذت حالسلا نم ةلآ نيزربطلا

 د بت ٌءذلا سبطلاو .هيش هلا زينك يان ني 0

 نشمطل اك سانلا شبلول
 نسانلا يأ. ةلثم

 هبصق فوج يف يت !ةلىلفو .الطوضظإ نارروكو ايدل ا

 ) | ةنه قرتحا اخ و اذه دجوي انا .مردل اكةريدتسمأ ْ

 ن. | سوؤر ماظعب قطب صعب هدول يلا

 رخل ماقتل ظ

 + ةركل اي اهي علي ةضي زع ةبنح ةباطباطلا < رانا

 ةيبطبطلا * ليسلا طالت توصو هلا توص ةبطبطلا
 طوسلا ياةّرِدلا

 |١ ةروس يف ةنمو . محب اًعيِط م عبطب هيلعو يال ع
 قّدويالو ظعو يبالف مح يل عانوا عنا
 عبطي ةيناعنضلا 55 كي يردرحلا لوقو رتخل

 قاخلا هللا عبطو ٠ ءامضغرابيري تاز ل
 كو ةشنن مردلإو . ةغاصو هلع فيدلإو. مهلخأ
 اهرودو اهالكمسرل اهوحتو ةشقالاو بتكلا عبط ةنمو ْ
 . اها ع نيطلا نم ةكجلا عبطو ٠ . ةعيطملاب ةفورعملا ةلآلاب | ْ

 لجرل 557 ؛ابرض اهسادإلا كم اجر اهل ل

 لجرلا جيطو .هبلع لي يا لوهيجلا ةغيصب ءيشلا ىلع
 لكوني روح وأ رمسج ةيس ند اًعَبط عبطب
 رالف ل اقيو...اشفو ًانضلا الع: ثنسلاو احر

 موعالا مراكم يس ذاذن هل نكي مل اذا عبطي
 ىلدلا عبط * هيلع ادضلا رثكاذا فيدلا عيطي اك
 || ميطنو .ةدلوم.ابلل ذو اهضار ةبادلاو .ةسّجن ةنالإو .اهّدلم

 هنيعب ريطلا |
 باّدكلا سريطلاو سربَطلا

 نكر زبطلا *:ابع ءاج ذأ راو. 5 م 1 ا

 _  نيمانسلا وذ لمجتاو لبجلا|
 ا لكن كوسا نك 7 .طلا 7 لح 2 م نسبط

 | اننلا فوج يف نوكي ةلاود ريغايطلا - - رشبط

 | نانذا هل رئاط تكلا *تكوص 9ع 9

 عبط

 لغو وعبط يف ام ريغ لمعتسا ٌنالفو“ عبط ةعواط» | ىه
 * كلذ لبتف ةمدخ يا عبطناف ةعبطو .هريغ قالخاب

 بكر اموا نانالا اهيلع ليج ةيجحل إو لعاف مسا عباطلا

 ريغو هانحل إو ليل او برشملاو مطملا نم ناسنالا يف
 عئاادلاو أضبا عباطلاو . ةليازنال يل قالخالا نم كلذا

 نم ةيئا لا 2 ضرما 5 هل ضئئارفلا : مسي

 عاب املا 2 عباوط ج جب هب هضاب و متاخنإو نكمل

 ئه علبل لبق 0 2 بلل عبا ا عم تحن ابطلا . ةروكذمللا ةيعتللا عباظلاو عبط

 ةروصلا ىل : ىطبو . هنوكسو هيف وه |م ةكرحل لّوا ًادبم
 رددم لع لافي ا ةعيبطلا نم عا راو نقيعودلا

 ١ 3 دن ردن 7 5 9 3 ةيتاذلا ةفصلا

 ةدامللا 0 7 ةفرح املا * ةدارا

 ل عابطلا # ةعبطملا روهشملاو بتكلا ا عضومم

 رس تاذ 5 1 عوبطلا د فوي ل عناصو ةغلابملا

 *« ملآصلا بما عّيبطلا * ماقمفلا وا نادرتلا سنج نموا | *
 0 5 ناسنالا اهيلع لبج لاو تدك ه عبطلا

 ةكركا روحش هل ناك كاوس اك كرما ان ا

 ناسنالاىلد عب ام وه ليقو.٠ كلذلا ةكرتكأل ما ناويح

 ىلاقب .ةغيصلاو ىل انا ايا عيطلو ٠ عابط جةدارارغب
 تالا يف ريثأللا وهو متلو .اذه عبط ىلع ةبرضا

 طعما 0ليحا هلم هو للا ضيخم

 عبادلاو . عابطا جسّتدلاو ادصلإو هنيعب ثنو ريا
 حولا وا سَند

 قيس نم يغسيال سندلاو ةمسئللا وا كهل عطل
 و مخي نيا مقلاب نتبطلا +: عبط عطوه لاقي

 ةيعبادلا وب ماع يذلا ةنيط ياريمالاُنامبَط اذهل اقي

 مولعلا نر تل ةيتبطلا ملدلاو  عبطلا ىلا بوسنملا
 1 يا ةيكحلا نافه ة 4 يك ةنودملا

 لع ىلا مسقتت ةيرظنلا ةمكحلإو
 ف . عئابط ج ا اي ةيوحل | ةءئيبطلا

 ماسجالاي ِك ةيرادلا ةودنلا نع ةرابع - تاغب اريل |

 عبطلاو . موتو

 .ادصلا ءزاوع ديدذلا

 5 رماد ٍيذايرو يبط
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 كر اطوق بهذن بصللاب آَط ور تل

 ةئأثم ُتمأعلإو .روعشلاو لعلاب انه ثبطلا يرشْختزلا|

 ع حالظصالا فو .رجخل او قفرلاو سفنل اد مسجلا جالغأ
 ةهج نم ناسنالا نادبا لاوحا اهب رع رلوضابأ ْ

 لئلظإخ رخ كطخلو ةلصاخ ظن اهمدعو ة ةيصلا|
 فركلا يس روهتملاو . اًبيبط ىيسي ملعلا انه بحاصوأ

 داما ظلت مكحملاب هبحاصو ةيكحلاب معلا ةيمسن

 .فاردإواانآو بولقلا تال كب معلا وه ةيفوصلا دنعأ
 ل ةَبطلا * اهادنعإو اهتكح ظنح ةينيكبو اهئاودإو
 نرم ةليطتسملا ةقيرطلا ةيطلإو .ٌبطلاب ةيلاعلاو

 ا 0 ج داجئاو بام إو دموللاو ضرالا| ٌْ

 قذاخ رهام لكو هابطأو ةبطأ جاب 0 املاو بطلا

 1 ا
 .ةفاخ بنج ىلا رورزا نيل

 4 قفرب اهاّوس هبشلا نم

 يناحورلا بعل اب فراعلا خيشل اوه ئاحورلا بييطلاو

 بييبطلا ثوم ةبييطلا *« ل.كتلإو داشرالا لع رداقلا|
 ملع يطاعنملا بيطنْلا < ةروكذملا ةقيرطلل ةّيطلأو |
 بوبطملاو . ةديج ةفرعم ةفرعيالو هيناعب يذلاو بطلا |

 رعاشلا لوقو .روتلا

 انكم ثلزالف اروبطم تنكن اف

 رحل ارب الف اًرودجم تنك نو
 ١ | ؛كاود فرعب امولعم اد هيسافإو يب يذلا ناكنا ياأ
 هب ذنلا يناف ينقراف الف ظ

 .ُةتَقا اح تبكحتساو قح يَط بطي لجرلا جي وحبطح

 2 00-3 فوجا ءيث لك ىلعو د هسار ىلع ج - دا

 * عونتو نفت مالكلا يف طن * قرح ًابط جي لجرلا |

 كسالا ةييبطلا ||

 نيمسل | يطا - يط 3
 اةاونشأ ةيضنا ًانيط وطير ةزيطي ردلاو ملا نبط

 ا

 - | لع 4ََِحَض 2 0 قلل ةبابظلا بظل

 را ناو ب ريكو عرغيرت ليلا اجلا ع 3 ءانادنخإو

 0 طا .جل ةعواطم يَ طاوردتلاو
 يفاوض لا دحاوو بأمل ىو لءاق مسا زساطلا
 |* [جملاو ةعاطلا كتوم ةخياطلا * باذعلا ةكبالم

 يف ام لاقي. نمساإو 3 ماكحإلا خابطلاو خابطلا |
 | يو .ةّوذ يا ”خابط هل نس هل نشل و٠ . ماكحأ ىا خابط كاعف

 | ةخابطلا * هيا رك رتلا يك ** نيب يبا ”ةحابط هنذب |
 1 ردلا ةوغر نم راف أم يللا . خابطلا ةفرح | |
 |ديدشتو 1 ع أم هآِْلا فينختو جفال |ب ةدب ةيخابطلا |

 جماع خابطلا »ب ةيغلملا ةلقاعلا وأ ةزنتككلا هآم م لا

 هيلع تي يفزخو ا بار: نم نون اكن دوملا دنعو يطا

 ْ ةدحاولا جلا ينزاجلا لها ةغل ا * خيبابط ج

 ظ هيلا دم جب | ل لانو ندصت ريل + هني ةويبط

 . خيطي |, ويبطل | قدحلا كتسم يأ ةَّط لجرو. ةكرلا
 .”يش وأ فدو قرم هل اه ضاخ خلا ّخركلا نعو

 | أضيا يطل و. انيبط 1 اهوو ةسايلا ةيلتلا امأو

 ْ ألا + ة ةزيطأ جرجألاو صحو 0 بمرض

 ْ 0 ج هيف خيم ناكملا يحلو قيما يقسملا
 لواء طلو. ا جرذدقااوا يطا هلام

 ْ 33 0 ) ٌبضلا داو
 | خوبطكاو ٠ دل ناك علو كلتملا ثباشلا اًضيأ

 ظ مالك نم 5 0 دقع ام نينلا نمو موفنلا
 ْ نيدلول ا

 | نراصملاو .ًانخاو زف اربط ربطي لجرلا ربط
 ٌْ رابطلا * ناو دلا رابطو ٍراَبَط تانب * اهبرض سرالا
 ان كر رصنلا 0 رنطلا * نيتلا هبشي رعت

 || .ةبرا دربط جرادربط ةلماحو . ربت (ميسراف حالسلا نم
 || بناجي ةدلب براغ *الآ دربطلا ةفرح اًضيا ةبرادربطلاو

 أ[ ظساوب ةبرقو . ئاربَط اهلل 0 لي
 || ةيماش مردلا اقل ضيا ٌيرب ,طلاو. يربط اهلا ةيسنلاو

 0 لأ ة ةبسلو

 تكلس مسا دسلا يدل
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 يو ينابملا فورح .لره رثع نيد فرحا يف داطلا

 أ ةيح اهانعم نوكب نا ليتجيو طط ةينايرسا ابو ثمط ةّيناربعل اب
 | فادي قد كوت ةلظظنل نم ل ّيلَدلا ىنعم نه ةذوخام

 لا ل فرحا اذه : ةرود قفإوي ب كللذو ٠ ةعيدقلا رصمةغل

 ددعلا نم ةعسن نع ا ل يفداطلاو

 ةيراوُط لاقيو . د>ا يف ٌيرْوُط رادل اب ام -رأط
 زهالب اًضيا

 نع ةضنخو 1 0 0 ةَسار 1

 مرح ةسرفو.٠ فارتشالا

 عرس 0 فو: . شكراو ٍِ راسل ايبا ك١
 ا ةعواطم 9 ءرطأطت اطاطت 3 هيف لا ةفاثنا

 | يفن م م تضنخ يأ ةالذلا ىطاطن تاطاطن 1و

 |عزنب يذلا وهو ا عج ةالدلاو.٠ :آلذدلا 50

 | ناك نم راسي ضرالا نه طبهنملا داطاطلا + ولدلاب

 صخرالا يتلا للج
 طر ادلاب ام * ةأمحلا ةاصخ ةآ ةاطلا - كا

 دحا يا ةيووُطو ئواطو ا

 ١ تناك هب رك ة ةعيبطلا يا ة ةقيلخلا أبطل -

 6 لاع اًطو اطوال تظنَو 000

 كليبعل ا 0 نا لكلا فو نقلا
 50100 خ ةبرقلا زرخ بطو :امهيف ءلظلا كل

 نم لثملأ ةنمو. .ف كنورومالل كأنو ققرت نالفو
 0 ةعض ةعضا اّضيا هاشم ن ني ك0
 | قّوننلا بلط يف بّرضإ ةبحب ناسنال قذاح ةعض يأ

 ىلع لجرلا تُّطو .اهيف بعنلا ل اتحإو ةجاحا يس
 أت ييط دقلو اًبييط تنكأمو . ببوبطم وهف رح لوهجمل
 1 بنبط# اًبيبط ترص يل: م 0 ايت

« 
 ءابياح

 2 هاد

 .ةفخم مث دوع ع دهاتملا قلع ”نالفو.٠ جاع ابطا

 ةبرقلاديزو . اهب ةعسوب ةقينب جابيدلا يف لخدا طاخلإو
 امك فص تييكلا لوداشللو ؟ للاب اهزرخ لع

 َتَدَع اذا ثاقداصلا ثانطانلا وا
 يالا وب ميما

 اببطت ببطتو . ةجلاعو ةرواد ةّباطم رمالا ىلع ةَباطوا
 بطلا ىناعواّبطلا مع ضاعن ةرالفو .ببط ةعواطم

 ٍنالف نم عجول ٌبطتسإو . ةديج ةفرعم ةفرعب ال وهو

 . هاذا جلا اهبا ةودلا ةنم فصوتسلا اًيايطتسا ةاودأ
 رعاشلا لافأ

 هل ةمطتسي ةاود ءاد لكل
 اهيوادب نه تيعا ةقايحلا الا

 ةقيرطلا ةياّيطلا * ةليطمملا اهيّرط ءاعسلا نم باّيطلا
 ج ٍدلهإو بامل إو رسوتلاو ضرالا نرم ةليط 3

 نبب ةبرتلا لفسا يف نوكب ريسلا اًضيا ةبايطلاو . بابط| ي

 زرالا عضوم ىلع ه0 ال اك ةكزتمم و نيسررفا ١

 ريرج لاق .اًضيا بايط 41

 رزن ريغ كعمد 0 ل

 ةلاب ثتنعاك

 هلوعب د ءالا ةضلا 2# اهبابط الا ةباّيطوأ

 ابايطلا رزذ

 بارضل اب قذاحلا لو هنخ عضوم دهاعتي :ريعِبلاوأ :

 ملا ةدا ارالاو ةوهشلا ٌبطلإو. 3 بطل اب ماعلا هر

 تيكا 1 3

 نكلو ٌربج انيِط نا
 ارح ةةلودو ..اناياتم

 هدقّتم اهم دعق اف ا الم جوزتو

 بفرك كمل تل اقف ب ب تنا ٌركبا ناو



 30 0 دنز مالك اله رج فر> 1

 التت ف 0 ءاكحا ١ دنع ةفاضالاو. هيلا ةفالشم ذ ديزوأ|

 امل باف وهم خامس تالا
 |نوكاضيا هدنع فياضتلاو ٠ ةَونبلإو ةّربالاك ىلوالا

 سايقل ابالا ادهنم دحإو لكل قعت نكمال ثيحب نيكيشلا
 لكرؤدن نوكوا .اًضبا :ّينبلاو ةّوبال اكرخآلا ىلا
 فاما را راسن ىلع افوقوم نب ءرمالا نم دحاو

 ةفرا لوق ةنمو هب طيحأ نه برخملا يف

 م فاضملا ىدان اذا يركو

 ردرونملا ةتببن اضغلا ديسك
 ل نا لا ةعدلإو موقلاب ىّرلملا اضيا فاَسضملاو

 ةتيضااو . فويضلا ريثكلا فايضملاو جلو و مهم

 نزحاو م 01 ةنيضكلإو

 في ضيف 26

 ُةقياضو.5 ل ع ةفيض + عرذ يفركذ

 ,قأُخ ف او |وعستي يل مونلا ءاضتو٠ عستا دض اًقياضت |[

 ع هجرف تقيض ةقاضتسا أر | تقاضتساو. ناكم وا

 ضاإ * أ ارنا اهب قيضتست قرح نم ”ةجرد قايضا|

 يالا 1 اكةييضلا عقجو رم ه 5 عساو أاذَيَح

2 
 “م

 هيلبو

 م

 الاوس اهوا بوئلاورانل ك١ |

 ا هع قاض امو ايملفلا ف ؛ ةلشلاو نراردصم قا

 قيضيو عستب ايف نوكي رس كلا قيضلا وا.كردص

 .عساولا ٌدض ىتوَضلا * نيتحو فئاطلا نيب قيرطو
 فيلل ايو مارجالا يف ديدقتل ابوه ى ٍجوضلا تايلكلا يفوا

 تال[ هل فينعفل او: رسكلاب لاقوا#ةيانملا يف
 | دل قيضوهف بلتلا يف ناكانو“ كالو

 قبضألا * ىهتنا مل او ةذفلا فرسكلاب 1 ليقو

 لما دنع قييضتلاو٠ قو 01 ك2 ةننوم ليضفت مسا

 نكاقالا ا نمد م قاض م قيضكلاو ا زاجيا وه يناعملا

 5 قياضم حزومالاوأ

 رححلا ةذش نه تجافن اكيَض كايضن ةفانلا تكآض

 ج كئاض يف اهيعرض ىلع اهيذخغب فت ناردنن ملفا يضف . عنا ٌدض اقََضو اق قيضي ةئثلا قاض
 ك<ر

 ا ًالتما اًظيغ "يلع كاضو. كيض اًعرذ ا لذي لجرلا 0 قئاضو قبضو
 || تبناآل ايضا َليضإو ةلاضا ناكملاَّل اضا - ليض

 || كربلا رذسلا وا يدع ناكامردسلا نم ل اضلا *لاضلا .رةتفإو هلام بهز ةفاضإ لوزا وامل ةردا6 ةقلانكم

 ماهسلاو ا عمجا حالسلاو لاضلا ةد>١ اوةلاضلا*+رخآ رت قياضتو اقيضت ناككل قب علو . ةعسوا ٌدض ّىثلا قاضإو

 .ةدتتا 0 انالفو:5 هربقو ةلظ م ةبيضمل ةماض

 ىنعف 1 د ا ع مشت كلاذو عاضوهف *

 لبحا ةحلان م ميضلاو٠ موُيَض 6 مظلا ميضلا د ةماخأ قى

 نواب جرعع كلارؤكلا نّويدلا

 داضلا باب

 باب
 ءاطلا

 أ ءاطالادنع يشن قيضو

 أ يلو . بص ج لاخلا رس رفا علا ويل
 .أريقلل ٌلزتم اًضيا ةقييفلاو ةقيضلاو.”وّيرف ج قيضلا



 :ترتكو 7 هو ع 7 عيضم 6 ىنعمب اناطيضو ةنطيض ةنيشم يف نطيِض

 رعايضر ادب يل ةعيضمو ةعيرضم رأدب رهف ٌناطيضو ٌناسِيَض وهف

 مغ ضيفارد نصضاشلا هيشا|و مكيضلا ١ اًءاضو ةعيضو اعيضو اًعيض عيضي ايثلا عاض

 انالف ٌنالفو . بتنا ب ارا تْفِاَض ساش يوزع لوقو.ًالقعواضو فلتر كل

 هب لن الخ 'لاو.ةارقو اًثيض يلع لزن ةنايضو اَنْ يتنيعظ قارالا َنيوهم تسنكن أو
 ًأريمشلا ١» لاع انيضرديلا فاضو هيلا لام ةنتيتخو | معلا 4 ا بعام نذل 1

 داصلاب فاصلش» فدا نع ءميسلإو بورعلل كلام نإ نا زوجيو .اهيف هعوقو لجا نم منغلا هل تعاض يل
 هلاما يا فيضف افييضن هيلا ةفيض *لدع يا ..ةلمملا اعييضتيثلا عيض *«ةعكمأ ع نا دعي غلا ب :افدازا] نركب

 |! بورغلل تلام سمشلا تفيضو .ردعتم زال لاف عمي يملا لكلا فو .ةفلإ .ةفلئاو هدتفو هكلهإو ةلمها

 ميثلا ىلا ّيثلإو .رفو عرسأو ادع ةفاضا لجرلا فاضإو | ةنال عيجلا وا ركذملا هي بطوخ واو فار للا

 | ةنم فاضإو : ا هلا ةفاضإو .ة ةبدلو ةدنسإو ةلاما | اهنا ةهركف 7 تح تناكذأر .ا هب بطوخ

 ظ اقف. ييشست لوالا ىلا تنعيف قلب هجرت
 : زليلو روي تيب اًنالث تماقا اظفلطو فلق فرظلا ىلع يع وع تيصلاو .اط كلذ

 ارأجتو فيضن نا ريكتلا ناكو . ىلا اه مع ةبغر ةّئيشلا دونعلا ةنآرما زمره ن؛ .دوسالا

 هدنع تقا اولاق اذا مهلا اًنالث ءلوقي تينت 1بلغابتا | . ةقرانملا نا مثاةموق نم ةليج

 فاضإو .ريكذنلا ىلع يشل (رلغ هليلو موي نبي اًنالث | ٌْ اطونب ةتباجاف اهلسارف دونعلا ةسفن تعبتتف

 ةلكلإو .اقيض هيلع ةلزنا نالف ىلع اًنالفو . فرشا هيلع نعش اكضيب ,ا تقلع اذا ىنح ينتكرتا
 هلع ص ل املا اين ةيكلارلا | ممتن 500007 انلصو بلطت تاغنا

 رعاشلا لاق .ى اهلك يداوإ | تكفا ةعاضإ لجرلا عاضأو ٠ و ةاملا اذه ىلعو

 ًاليناويلع جرنياضت اذا الظالا كتشي ادوعنعبتي | اةكلهإو هاما يثلإو .اًعئاض ١ دجوو. تركو هعايض

 1 هبنج ىلا مرق رصد يل |لعافم جلل * عّوضن اعيضن كلملا عيضنو .ةفلتأو

 انما |: بورخلا تلاع نيل ايوا | يا . عئاض ىتم يف لح طوق ةنمو.٠ نايات
 وريغىلع لزني ليزنلا | فضلا + ثاغتسا ١ ةفاضتسا هب أعئاج بيان تل افق يش ٌدحا امن نسحلإ ةنبال ليقو٠ .غراف

 ص يف ةنال عيجاو دفارلا نك عدي ل ما يي >> |3دصن عايضلا * عايضو عيض ج جئاض ىَّتَح يف ينلي

 عيجي دقو . ينيض ةدلع هالوك نارجا ةروس يف ةنمو. تل امم ان داق نم برضو مهي و وز لالا

 فرض فو. فئاضإو نافيضو فويضو فايضا ىلع | رافعلإو ةّوملا ةعّيضلا * دقتفم ريغ يأ. اعيضو اعيضو
 فيضلا ثوم ةَقّيَضلا * بمجلا فيضلاو . ةيَضو |عيضج ةعيّوض لفتالو. ةعييض ريغصنلاو .ةلغملاضرالاوأ|

 ىهو .التطتم فيضلا عم حي نم ٌُنَيَضلا * ضئاحنإو | ةنعانصو لجرلا ةفرح ضيا ةعيضلإو. تاعنيضو عاّيضو

 رعاشلا لاق . لعيب سيلو ْنآَعَف | .ةتعيضو ,لجر لكم وقب يملا واول ةاحنلا ل .هةةنمو ةتراجتو
 نقص: فيضلل ةةج تفيض هاج اذا | .ةعيضلا هيلع تنف لبق هيعيالا ف لكلا كلا

 ٌنفاَيَضلا ففويضلا ىَرُْن اب ىدوُأف تاك ةْيِض تامو . عفارلا ىلع قرخحلا عنا وق ةبراةيوأ|[|
 رخآ ىلا مسا ةبسن ةاحنلا دنعو . فاضا ردصم ةفاضإلا | يا لاملا عابض» لجر لقي . عيضملا عايضملا + اَعاَيَض

 يدعجلا ةغبانلا لل اق. .رذحو قنشا
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 يوض

 اوركلا وا لبللا ريط نم ثرئاظ اط عّورفلاو عّوضلا

 6 مهل | ع بارغل ل دوا و ١ موبلا رك د

 باعتلا عاّوضلا * ”ناعيضو عاوضا

 ةجاحلإو للا ةفوضُا - فوض

 ازن اكرض اهكوضي رجا سسرفلا كاض
 قلما لصللاب | كوضتا 5 نعت وعجز نة كوشن
 ةكاّوضلا + ةدؤب ةوعزانت اك اوطضا هيلع اوكوطضإو
 ةءايملا ةكيوضلا باوصلا وا ةكبّوضلاو

 ةلوملا داصل اب باوصلا وا ةضنلا ٍجلْوَضلا
 * لفث انحنا نم 07 هيشم يف عكوض

 يناولا لقفل او ةمحالا محلا رينكلا لجرل اا صم ةكرلا

 |يثملا غر : اينج قلياهن لا ةائملإو يار !١ تيعضلا
 مي مضي ماض يف ”ةغل امر م 56 ماض

 نوضن * هدلو رثك ةنؤض نوُضي لجرلا ناض
 ةناضلا + ةعقنإلا نئوضلا * ناض ىنعب انوضت لجرلا

 ملا وص وملف ع رمل ا منيصص وفول

 ركن نوما اج

 برح ا كوصو ةيلكلا ةوعال

 فندعلا يواو ) اًيوضو اهض يوضي هيلا ىوض
 ىلإو .اليلرتا نالفو. ىَواب الفلا ”مضنا ( ماللا راب

 5 :ريغصلا ا

 طيض

 اهريضب ال ىّوَضلاو اهوبا اهوا

 |  ارقع رع اهما اهيبا قاسو
 جرخت ةنهو.. ةَنَكَلا قوف نذالا ةمحش تحت ةذغ ةاَيضلا
 دلولا جورخ لبق ةفانلا ءآر> نم |

 ' اهب راج هللا باي 0 ْ *# اهيلع

 ا ليلا يف ةغل 1

 || لدعو لام اناضو اج اج ةنع جاض
 | نبللا رالفو . تلخ ايَض عيضأ دالبلا تحاض

 اًالفو . هاكلاب هجزم اًكيبضتأ تبلل ٌمض + الاب جزم
 الميلا زي اكلي راص اضن نبللا ٌجضنو . حايضلا ةانس
 || * جوزمملا قيقرلا تإللا حايضلا + حايضلا برشا

 | قيقرلا نيللإو عن اذا ليمان لعللب ثدصم عضل
 ىارصبلا ةحاضلا *جرلل خابتاو اخ مضلإإو .جوزمملا | ن

 دعب, ضوحلا درب نم جيضأا دج تملا اة دسلا
2 

 حويضم رشيعو ٠ مرايخل ًطادخم وت يتبو ةرثكا برش ام

 ويبيض ف جيشا هيلا ةنع

 رصل اخ ريغ شوذغم يأ. قوذمم يأ
 ةيهادلا ةداضلا ني

 هي كضا اويض هريضي رمالا ”هراض

 *ةصقن ُهقح انالفو .راج اراض زيضي كدرلا زان

 كلف مثل ةووس ف ةنمو» .ةزئاج ةصقان يا َئَريِض هما 6 عاد ىرضت فومل نكي "اعلم لَ وراخ

 ةاوض ١ لجرلا ىوضا * ًالازه
 يعلن ةةحو ةنعضأ ااه لا تدلو ةأرملاو : 57 |
 ,دعلا يفو . ةمكحت ل رمالاو. هايل
 .ةمويعلا هس اوجو نتسجلو تايبنجالا ىف !و 5 1 |

 0 ةقلخ ةيسج 5- ا

 نحب هتبارق نم لجرلا دلو نا لون برعلا نا كلذو

 ا رعاشلا لاق .وموق عبط ىلع اركي ةنا ريغ اين ايواض
 اًديخب ايلا نقيل راب اعين تا صل انه رعاك

 ايواض اا

 فلا ناك هيلا 2

 ا* ةيراضإ

 لو

 أ انو ال السعال

 عاف ملأ ىراصللا#
 * ةناكم حربب ال رجانتا اًضيا اطبع ينرراطيعماف ْ

 راطؤضلا ىراعيضلل ادانز اخ نضْو لا وذ لاق اق 5 اها ىوضل

 .نمزيملاب ىزيض رب نكن ارقو . ىزيض ةيسق اذا <

 هب تع ددصيم ذل لع ةلظ اذا ا

 نز ضيف اركذ ناريضلإو نّريَضلا
 .جشي نا,دارإو ربدا اًسيض سيض؛ تبنلا ساض

 سئاضو ٌسيضو نسِيَض وهو

 كح اًناطضو اًطيض طيضب هنيشم ِِق طاض

 * ُناَطِيخ وهف ةواخرو 2 ةراك 6 ةدسجو ويبكتم 1 2

 هيشم يف لياتملاو ديدشلاو ظيلغلا لجرلا طايضلا

 ةرطاهضو رطايض جرطَضلاراطيضلاو رطيضلا



 -_ هش نو مس هج و سس عا ه٠

 ا آ ةءاضالا نال

 . اراها راذا هوضب ىرإل ةلظ يف ماق اذ وضل كذلف اوصْنو

 ادد 5 يغار“ 5-55

 ٠ ١١كرشلا "قلما نانباز | ومظتسنال تيان 3
 ىلولا بلقب ةأ.يضلاو هاّوضلا *رومالا يف موريشنست ال

 || ظايمو طوسك هوض عج ةآيضلا ليقو .رونلا هلي
 جالطصا بس ةايضلاو ٠ امايص ماصك هآض ردصمو

 | هّرضلإو هاوضلا * فلا نيعب رايغالا ةيؤر ةيفوصلا

 أ ج داوملارصبلا ةماح هب كردُت اموهو رونلاو ناردصم
 ىلع اهراصبا فقوتب ال ةيفيك رضلا للدقو ٠ ةناوضا

 ءايكحم اا ضعب بهذذفا هيف !ويلتحإو نسا تا ١

 ٠ لصفنت راغص ٌماسجا رضلا نا ىلا نيمدقالا
 مسج سبل هنأ ىلع نوفنحنإو .ءيضتسملاب لصتتو ءيضملا

 | .ةراختسا تالف نمو .راننسا ةءاضتسا هب هاضتسإو

 حوض

 (نالف رمالاو . اًنيدش عاج روض روضي لجرلا راض
 برضلا عجو نم ىلن ارّوضن لجرلارّوضن * هب رضا
 دنع حاص باعنلاو دسالاو بنكلإو بئذلاو ٠ عوجما وا

 رؤضلا +تمرجتا| اًراوضتسا ةرغبلا تروضتدإو ١ عوج أى

 * ةادوسلا ةباعتلا رايضلاو .ديدشلا عوجإو ٌردصم

 ريففلا لياذلإو ريفا ناشلا ريغصلا للا تولع

 انالفو هيف يف :اهكآل ارض اًهروضنةزفل ١ زاض

 زؤضلا * كاّرسلا نم ةيظش ةزاّوضلا * ةصنن ةدح

 ةراكشلاو ردضم

 ةلكأ اًساؤض ةدوضي ماعطلا ساض
 ةباجلا ىخضلا * اوبلجا ةاضاوض مونلا ىضوض

 تريك دو هاضوضلا يف ةغل برحا يف سانلا تاوصإو | نر
 ةيضاوضلا * مخضلا يضارضلا * أ ض أ ضيفا

 مسجلا يف هذ رص دعم لدللاب 1 ضرع وه لب

 . سمثلل ا؟وناذل ءيضملاب ”ئاقيقاذ نامسف وهو .للاخلا
 اك ل ءيضملاب ”ئاق ّوضرعو :اًضبا ”ايضلاب 0

 لءج يذلا وه سنوي ةروس يف ةنمو ؛ارون ئ إو .رنلا

 فانخإو ا'تايلكلا ف َلاقوأ رون رفقلاو هيض نذل

 ضرع - مجوم له سسنلا نتاوتا
 مسا رونلاو . ةصوصنم ةيفيكوهو ٠ ضَرَع هنا حلاو
 اذا كلا هذه م باه ا انإو . ةينيكلا هذه لصال

 رونلاو سيشل 06 اذطو ص قات للك ت

 نه ”متأ هو هوضل أف .ريثلا ىلا

 .لام اجوصر تع ا نع ممسلا جاض
 ةنم مساروتلاو رولا

 .هجاوضأ رثك اًجوضن يداولا جّوضت * عسّنا يداولاو

 ردصم جئشضلا * عدلا اًجايضنا هيسداولا جاضنإو

 | ةناجوضلاو ناجوضلا * جاوضا ج يدإولا فطعنمو

 ةلءملا داصل اب ناجئئصلا
 انالفو ءاملأب جزم احيوضن نبللا 0 حوض

 حاي ضيف ر نيو: . حامضلا هاقس
 | لوا يف مدن ينابلا فورح نم داضلا - دوض

 ه هب للعتي ام ِي داّوضلا *#بانلا

| 

 | ةيداض وردنا لجل

 * جئاطلا لجملا اًضيا ا ةيهادلا ةيضيوضلاو

 وصم يأ "ا لجر
 طّوضلا * ةعمج اطيوضت يلا 192ج طْرنَح

 ةأمحإو رتل نيجحلا ةطب دوضلا *كلنلا يف جّوعلا
 اح لعجيتو ةأاهالاب كادي نسا او ضوكملا لصا يف

 نقّذلإو كنلا ريغصلإو قمحالا ط وضألا *ريغص يش

 يس نجا كلا مضل | وا ميظعلا روعلا
 لابجيف لام سار الب قولا لخدي نم راطئوضلا |

 عوجملا يك عرطوصروبا ربنكلا

 هعرفإوأ ةقلقإالا هكا احرص ةطاوضرا كانغ
 . ةقز هخرف رئاطلاو . اطزه ةبادلا رقَسلإو

 قمنا ةيشلا كلذكو .ةتيار ترشتناف كرت كسملاو

 عاشر

 نم رّضن يدل عاضو .ةتلم نصغلا جيرلا تعاضو |
 اعاض ىنعبي اعرض ٌيصلإو كلسملا عّوضن * ءاكبلا
 هما ىلا وحانج طسب اعايضنا عاضنإو خرفلا عّمضتو

 لذملا لاق .ارّوضت يبصلاو ضيا خرفلا عاضنإو .ةقرتلا
 ابكر جلا ِق ناعاضني نار

 ريمعأت توصوا جيرلا يود ا

 *لبالا نمر ماوضلا عئاوضلا * عّوضلا توص عاّرضلا
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 أوض لهض
- 

 يلم 0 رافت حر ولع الطب 0 هن اًافو | 2 ضو ىض ونضت تونضو يضل 1 م

 .ةبل اغملاو ةلئاقملا هجو ريغ ىلعوا كاد تع هلا لهضو يطن قضو.: .اهدلورثك ( | معو برص باب 0 را )

 ادبربلإو .هبَطُر رهظ لخغل | لهضا * عقو ربخ ماو ةماعلا مالك نم ناسا حل ياضلا + دا داو عيرت , نالف

 * ةنكما ام ةنه ىجوتسا َربخلا لبضتسإو٠ باطرالا هيف هب قفرو 'اهاض ةأهاضم 100 -أهض

 ةدصم ليضلا * هآللا ةليلقلا نوي ,ءلا نم ةلهاضلا .لجرلا اك ا [ يسرق عب ران ابيع

 ”ءاطعإو .ةرملا ةلبصلا * ليانلا ةاكإو عيدجلا ملا 0 ةبهاض * لاجرلا هبشي لو فعضو فلخا اًبوبض

 ْ ةلهض ةيطع لاقبو ١ ةرزن ةيطع يا يلام ن . ةلهضا مو“ هاوش وا تامث راجت ىلع هإوش ةبضو ٠ ةحباق ةبهاضم

 أ. نبللا ةليلقلا :اشلإو قونلا نم لوهضلا * ةرزن يا | * فيقثنلل رانلا ىلغ اهضرع سوفلاو .دجضن يف غلاي
 لّهض جضوببلا ماعنلا نمو .هلا ةليلفلا رابالا نمو | هآيهضلا * ,مطالخا موقلا مد

 ام زويل ةفاذنو ةلكش اوك هبعياليبعل داصلاب بميصلا يملا رانا 82 را
 ةكرب ةوهضلا *دهنت ل يا هآّرض هب راج -وهض 0 مّطنم يا بهضم "لل * مهلا يوشمل ةلمملا

 ةاهضا ج هلا اًديدش نطو ةئدو 37 ةتبضي ةتبض
 ( دكا ) ئضا قبضت: ضرالاو ةآزملا تيهض اهدلو تنلا ةقانلا تجيضا عض
 1 1 كال ءاهاتش اا دلع تناك | نوعللاو؟ "دما وهذ زهق اًكينعأ هدبضي كرش

 يف هلبا فقر يءارلاو ٠ ةايهضب جّوزت ةآهضا لجرلا | هدهطضإو . هيلع راج هب دهضإو.ةرهق ةدهضا* دوهضم
 تبتنال ضرالاوةفاضعتجش ايبضلاو ةايبضلا *ءايبضلا |. دوطض٠ وهف بهذملا ببسب ٌءاذإو ةرطضاو ُهرهق
 وا لمغالو ضيحت وا لوتالو ضيحنال يلا ءارلاو | ذحا نك مارا عافاك ىذا كورا
 كّيض وه لاقي. هيبشلا ميلا * اهايدث تبتيال ا .ديدشلا بلصلا ديبضلا * آش نم لك ةدهطقي يل
 | د لا عدكم لو هوو ان اييح ١ 1-2 للا ادور +" لكعالز

 + يدثالو اهل نبلال يل و ضيحتال ةأرملاو ل ايل اك | ةافحلسل ارّهضلا + لبجلا ىلعإو يداولار هاضلا - رهض
 ١) ةبالالنلإو ىذنالو اه نيلال يق اذأ ارك ايلا ١" يدقبج لاق رض خساوف ا و

 0 ”اوضو !؟ض هوضي ةريغو رينلا هاض اكل ا كا قانونيه ةربصي ربع
 هيج ةميمت كدا آد * قرشأإو رانا يا. ملظا د ذضا ملا مدن تضع نادل ل 0

 ءاضاقةداضا تنبلا ةاضإو .ةنغ داحرمالا ا دضْو| يتلا مز زيا

 || برعلا ل اتنازل ا كارعو و 0 ”مزالءر اناف* لو اوه | طلال *# هيبف مادقمأ ةضع اسوص ةَسهصيإ 5 ةسوض

 .كل نكأ ل نكي ا ناديا لاق. كل ختنأ يل خوضأ | ةعطا ياويلع ناد د اسراق آلا ةاتسالو اها اللاهثلا
 حدكا ا اهيف ىسا ىتح كئجاح يل نب نيب ٍليقو | فاكتبالووبف مّدقم كاب وهف تابنلا نم ليلفلا رزنلا||

 نب سنوي لاقو . كلاعفالاب ةافاكللا يف بّرضب . كلا | نبل الب حارفلا هللا ءاقس يا درابلا سرافلاو .ةغضم
 ةوغأ لاق اذا ةنال قزه ةنا برعلا ضعب عز بيبحا انختادا اعف
 حدنلا ىلع ردافلا نال.كل حدقا لوقب فيك يل | عتجا ام لكوا عيدجا الوهض لهضي نبللا لبض

 يتانغتسا عم ينسإو لوقي ةناك .مريغ ةءاضال ضعتيال | ةفانلا تاضو دل ا مل دقف هيش دعب وش

 كل نوكأ ام رثكأ يل نك ىنعملا كا ."قرو لق بارشلا لضو» لوبهض يف لق ةاشلإو|



 ل يضركي وض سومانلا فو. اًميض ةهضي ةماض

 ة ارخإو احا, فب ضرالا يف ًاَنَض

 ًأّكضو: ةكاَضو فاض يف اهدالوارثكا ةوئلضو أد
 * تأ ضونعب اح أتضت أر | تّديضو ركل

 0 ا رثكمؤذلاو . تآدض تعجب ةانضا ةأرا أ تآنضا

 ةءادضلا * دا ايقسإ ةانظضا ةنبو هل ًانظضأو

 هملس و

 ةدامضلا ةأذضلا * رفك هل دخاو الو ذالوألا

 : محلا بوصعملا بلصلا ك ًادفلإو كاملا
 ةئيظعل | ةقاهنا اَضيا كل انتفلإو

 كردتعو .اهيرض ٍض ابدع ضرالا هب بّنض

 هءلع ضبق ءيثلابأ
 رامكتالا غيرسللا شظبلا فيغضلا سيئضلا |

 كل اوخرلاوأ
 داصل اب 4 .اوصوالّدنضل اكس ارلا مضل لّدَفلا
 :نيقبذص تذا اظتح طدعت ارا كْلطَم

 طنضنا * زئنكا اًطَنَض طدضي ملا نم لجرلا ظنضو
 ماخزلا طانضلا * اهوثو ريب ىلع اًريثك اومعدزا مولا

 . قيضلاو ٌردصم طنضلا * اهوحنو رتب ىلغ ريقكلا|
 طظونضلا * فلصلإو مشلإو طاشنلاو ردصم طخضلاو
 نيفيدص ةذذتلا ةأرملا

 قعمو ةنز سينضل اكسفنضلا

 سانت" جم

 هسفنو ههسجو هيار ةي فعض ةكاَتض لجرلاو .٠ قاض

 ىهن كاّتضلا ةباصا اكنض لوؤجلا ىلع كنضو .هلفغو

 .ىفالاو ركّذلل ديدشلا ىلا وملاك انيفلا +كلودسضم
 ةأرملا اضيا كاضلإو . كاًنض ةارمإو َكاَمَص لجر لاَ
 ماكرلا كاتضلاو :ماتملا ربا ورجل ليلا ةزنتكملا
 كسلا + اذه لق ادق كاسشلاو كانضلاو

 م١5

 | لسالا ةراكهنَّضلا * ةءانض دققم ذَعق ل اني .ةرؤ :رضلا
 2 نضلاو 2 نذلاو' .2ونض ج تردغملاو لضالو

 | ةكربضو كاتو اذَص اكلته ناكل كلض
 كتلة ملا ٌَْض تلق ا اذاف ٠ اًنَضو ىنض ةتكرت

 ىض

 ل ةتيناو لكذلل «رش' لكي قرنا, قفل
 + راكرلا ةحتضلا * كن ةفيعو كنض ناكم |بولقم وه لبق .ةلظ ( زكي ) ايس هيبقي ماع

 :لووشلا نتيعلا ف كينضلا

 يارلا فيعض يا كينض 000 عوطنملا ةمنلاو

 مزيخع مدخي يذلا عبانتإو

 كلاض ج زفعلاو نفغنلاو مكاو |

 انخ ( لعو بّرض باب ىف )نَشِيو نضي هب نَض

 بحاص مآ نب بنعق لوقو. لحم ةنانضو

 انا دق َلذاعا الهم

 0 رماوغال دوجا ين

 ناطضا * ةرورض فيعضتلا رهظاف اونض يا

 صنم |.
 ها. 6 --

 عيجا ة ةخيبصل نئانضلا + نذ ىنعم انانطضا

 فنئانض هلل نا ثبدحا يفو .هفلخ ثصاوخ يا 5

 غلا * ةيفاع يف معيؤو ةيفاع ب مهيبحي هقلخ نم

 دا * يل صاخ يأ يقض وهو. دم

 1 نينضلاب ْنَضِ امن ملاثمأ نمو... ريخما نينَضلا
 رعاشلا لاقك كتاحاب كلةينم ءاخاب كلسسفت نا بحي

 ينيبف يترشع يتهرك ناو يند4 عوار لاش ايف
 نييضل أب يَ اهناف

 يا. ةنضم قاع اذه الميد هي غب اها ةكملا, ةكفألا

 الرس هلاك وشك ان نس اجت
 يلفت اا نطل

 نونضملاو نابلا نهو دعبو نيل دعب ك ادي تبنكأ دق

 نيرا 520

 اضرع ضر“ ( يولد ) كح ىنضإ لجرلا ّيَض
 لوقت . نضو ْض 2 . ىكت ”ةثيرب ّنظ اهلك ارماخت

 ترص اذا :لخألا ف تدصم ةنال . عيب اءةككولإو

 ءانضإو.ءاناع ةاناضم ةاناض# تدتاو تعمجو تينثنونلا
 ةعواطم ةانضنا لجرلا ىنضنإو . ةلقثا ةانضا ضرالا

 . دالوالا ونضلإو ونضل | # ىبضناف هانضا لاقي ىنضا| ٠

 لااحنا ةرسو ل ازطإو ضرما ىنضلا + ٌريغك و نض هل لافي
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 نم

 نييفرصلا دنعو د دصم ثرفلا *ءيش ىلا وش هب مض ام
 ةفشلا اهعم ضن ةكرح وفو.ةانبلا باغلا: نأ ةاحن اوأ|
 ةديدشلا ةيهادلا ةضلاو 2 ابتمالع هذه و قطنلا دنع[

 ةبلحإو ةّرملا ةمضل | + ةلمملا داصل اب معلا فيعتن وهو

 ةكرتشملا باقل الا نم ةاغل او نييفرصلا دنعو .ناهرلا يف

 نيتنشلا كبرت نع داع قو. بارعالاو ءانبلا نب

 هت

 ثرافم فخ توص كلذ ند ٠ ثدف قطنلا دنع مهلا
 ىلع ةمغلا تلطأ اكرر اوكا وراك دعما 00 |

 فتيتيكأ نيب كك ردإو لك مول | * ّمضلا ةمالع|
 ٌسرف لافي ٠ ميماضا ج ةعامجلا ةماضإلا * تيتليوط

 ةرابضالا بتكلا نمو ليخلا تاعاج يا ميماضالا قابس

 ثلا نوّضو انهض راصانمَض نمضي لجرلا ني 5
 نخدج نيحواوداخ بف ةلفكا اناكتضو انهض هيو ||
 .*ايا ةمرغ هوثلا اًنلفو . هيف ةلعج اعولا هيشلا |

 ولا ةاعولا نمشتو . ورعش يف نييضتلاب قار عاشلاوأ
 . ةمزتلا ينع <يغثلارالفو . هيلع ل يعشا مالكلا ثباتكلاو|

 + ةمزتلاف ايا ةعموخ يل ينعةلمضتف «رعلا ةسّيض لاقي
 نياضلا كنووم ةنماضلا * مزتلملاو ليفكلا نافل

 روس اهم هب فاطا ام وا لغلا نم ةيرذلا يف نوكي اموأ

 نائضلا * (و ح ض يف ةيحاضلا عجار ) ةنيدملا

 نا ركدت نرد رهظي 0 عا وهوا ةلانكلا |

 .اًبلغم ناكنا كل اطا لثم در نع ةرابع وهو بصغلا|
 ليات هكدا ادراة اق ناك نظعالا |

 . يرتشملا ىلا نادل درو 06 دنع عيبلا صيلخ ا

 نم ّلقالاب انومضم نهرلا نو و نهرلا ن نكشف |

 نايضلإو .راكأ ما لقا ما ةميفلا لغم ناكاوس نمنلابأ|
 رعاشلا لاق .ةنامزلا اًضياأ

 , ينغر قرا وحلا هلا كيلا
 ةيامض ليطن ن 1 ف او>و اًذايع

 تح | درع هد هنيعل 0 5 ثا كو ةنامزلا م

 || نيمزلإو .لينكلا نييّضلا * ةنامزلاو ضرملا ةنمضلا|

 .هايلاب اماعف ذّذاتيو ىورب ىنعهأ

 ب | انوبضم عيبملا نوكوه عيبلا نايضو . ةويقلا اولا

 ينص

 يف كت بلإو نييرلإو قشاعلا نضل إو .ةنامزلا نمَضلاو
 رجالا ددنإو .وريغ وا ءاد نم ةدسج

 ملالا وح كيلا وكشا انه دعب تاز يننلخ ام

 1 لها دنع ىلطي ا ردصم نييضتلا * ىض َج

 ننضتل هرغ عقوم .ظنل عافبا اهنم. ناعم ىلع ةيبرعلا
 كرثي نم ةناف . هللا دابع ا فرغت اًميع وه . أنعم

 ظ ىنعم هابلا نض وأ

 .|مساب هل ٍركد ريغ نم ظنل يف عم لوصح اهنمو.نو
 ةلّدبال هن. بجوي ةناف - كلونك ةنع ةرابع وه

 اهب اًقلعتم ةلصانلا دعب ا ٠ نركي نا اهنمو .رملاع نم

 نركب وهو ليللابو نحصل مهلع نورها ماو
 ا يلا ةيفاقي ىلستت نا يحل لظنلا يف

 لها جالطصا تمد ةدافالاب لقعسي ال رثجو ىلع

 | ٌايبذلا ةغبانلا لوق ةنمو . ضورعلا

 رممغ ىلع راذجلا اودرو مهو
 يلا ظاكع موي بائىضا مثو

 تاقداص َنطاوم .مل تدبش

 ينم دولا قدصب )0 تدهش

 55 | وأ ةيفانلا لبق ام ىت ا نا نك بيع وهو

 | رعاشلا ذخاي نا اهنمو .اًبيع كلذ نكي لل ةدافالاب

 كا فرصا قاف .هانعمو هظنلب ريغ عشا نم اًرطَش

 هتسرب تييلا ذخا نإو . عادبالا وهف هبحاص داره نع

 جوز يف ركْذ جودزملا نييضتو .ةناعتسالا وهف.
 ىتح هيلع فوقولا عاطتسي ال ام تاوصالا نم نمضملإو
 هب داري دق ةاحنلا دنع ةليجما و وجلب لحكوي

 . لوعنملا ىلا وا لعانلا ىلا اإل ةلمملا كلتردصم

 كلوق دف دايز ”ءايق ل 3 0 كلوي نومضيت

 هي داري ميلا ةييورضم يأ رايز ٌبرض دهر فوض

 .٠ تنيماضم ج مُثرد فلا 1 هل 0 نم مهاد

 عيب نع ىغو.لوخغلا بالصا يف ام اضيا نيماضملاو|



 ةريخ ىنالاو مسجلا فيطللا ناطبلا ميضط ا لجرلا

 باوصلا وا 0

 قاحلو م 2 انو لان ماريا |

 دا 00 رجنااقد قلينيب نارمضلا » نطبلا

 ةغبانلا لوق

 ةعزوي ثييح ةنم ناره باهف

 دغلا ره كنع كرامملا نط

 د دسلاوا لباذلا ينعلا ردي ضل | د مسأ رهأ

 نراسنالا لغاد ةقواخملا ةوثلل رومغل ا ةنمو .رطاخملا|

 ”يلخاد ٌنمح وه وأ زوجيال امو ةلوع زو ام نيب زييوتلل

 راد جريخالا نوع ايان مارإو لالحلا ىلع هين
 بطاخغ وا اناك لكتم 0 ةاخغا دنع ريمفل اوأ

 ىكلاب هتروفركل هيمساو . وبك ربياغ وا تناك

7 
 3 ددلا س 1 ريضا اوأ ا

 أو رمل إو 3 نإع تاركا

 ا رولا ناجي نب ٌناَرعشأ |و
 كداعو 0 رضا ردصم راوخإلا 7*3 ئسرانلا ناحيراا وه

 ناكسا لف ينانلا ب فراخلاا ناكسا :كرييظورعلا
 نلعفتسم ىلا لّمنيف لماكلا يف نلعافتم

 ىحن 5 اًلجنل ءيشلا ظاقشا ىلغ راضالا قاطيو

 ةطاقتبا ف ذل ناب فكما لذ عرفو انتقل
 ادعي كطيو. اهلهآ ياب ةيرقلا لل آسإو رظالسلا

 .اطضع ةولّولو ٠ قابسلا يف سرفلا ةياغو اهرووخن ةّدمو

 كريضقو .. ماضنالا.ضعب هطسو يس وا ةمضنم يا
 د بهذ يا ,روظنم

 دسالا زّرمشلا * ظاغ ربقلا وا دلبلا هيلع ٌررمض

 اقرا نم زرمضل و. ضرالا نم بلصلا ديدشلاوأ

 ديالا 2” بايع ةأل ءافلا ةريبكلا هاجباللا 5 ا

 1م لجلل ابكت مالو ِي لل ا - :

 ةظيلغلا
 ِظ راض ج قيضملاو ًاينللط | طورتفل اباط عه ا

 ناومرصلا < ن أش

 .اريضم ىف يسماو

 اة

 [يف مدنل 2 الا ريضو. -رشاظلا ةلياكو 11

 مخل | |ءات

 عض

 ةنش:*يا هجولا طّروغم لجر+* طيراتصلا ظيراضلاو

 .لكتب لو تكس ارض ريضيو زمضي لجرلا زمخ
 يلام ىلع :نالفو 5و و ةيبذ يف ةنح كلما ريغبلاو

 ةينللا زمخو .مت هل ا١ ىلع نالفو .ةمزاو هيلع دج |

 زمضل ١ سافلل بايعلإو لغاذ مسا زماضلا * اهمغنلا
 لبي لكو ةهافملا ةكالإو ظبلعلا تراككإو ٌر دصم

 را ةّرهضل | < نيظويف ام بال رجح ةتراجح ردرفنم
 يذلا تكاسلا ز ومحل | + ةروكذملا ةراج مضل |ةدحاوو
 دسالاو روكذملا ل ل زمشل او م كبل

 نب ئوف يا ا ريعب * طظلغ دلبلا هياع َرْزرَض

 رزمضل لو. دسالاوةظيلغلا ةآراإو ةبلصلا ضرالارَومَملا |.
 ا ةيونلا ةقانلا |

 اينخ ةنضق اسض 3 هيي عئثلا نض

 وص دسالاو. ةاوفو ةبلق عت كراع مكض

 نابضغلا دسالا مخاضلا * هلك هذخا لاملا ىلع ٌنالفو
 * ءيث لك لع يودي يذلا ماضل ا * يرجكإو

 5 ميسجناو ئرجلاو نابضغلا دسالاو نابضغلا م

 مضآضلا مهيشلاو

 |هيلا ينهني يكل | ةيدوالا بانذا ريطالا - رطمض
 ال ل

 عاّض جربعبلا اذكو ةمابلا ةيفضل | رمل ملا
 | تيبلا ٌكاففا -كيض

 مل باعجل او .اًمضغ خختلا لجراإو .!هتبن جرخ ضرالاو رب
 ورطم يفَكَشِي |

 ةاجرعلا وا ةنمّرلا ةأرملا ةليهقلا - ليض
 ٌيضو.ةعجو ولا ةضبق امض ةمضي هيلا رثلا ض

 اوضخإو يوراكا 5ك

 | ةماضم هيلا ةماض + مضل اب ةكرح فرهلإو . ةضبق وباع
 .٠ ضعب ىلا مغلي 0 ءاضن موقلا ماضتو . ةَمخ ىنعم

 اناظططا 2 يلا مطضأو

 ةيهادلا مامغلا 2 0 ا ع . 4يسفن لطف ا

 "رض ّةع واطم اءاضنا ا

 داصل ا دع باوصلاو يوكل 01 ةديدشلا |

 ) تاك تازوب مايضلا ّيرهوجملا يفو ) مامضا|و . ةلوملا |.

 ةو [١1



 ا نع لس ثيدحلا و سلا ءرما بتل ليلا
 ينعب  ليلضلا كلملاف دب الو تاكا لاقف ةآرعشلا]

 ,ىدملاث د لوألا لالا لوأتلا + + سيلا كرما
 لضو ليف يداوو للص يداوو ٠ ليل اضا 58

 عينا ريثكلاو انج لاضلا لآضملاو . لطابلا لالضت
 تنل للا كللاو 0 و

| 

 ا ةناكخ بيطلاب هزل هيض ةييضي هرج حض
 ا يلا 0

 نالف حو ٠ ةيحض ىنعمب بيطلاب ةيحض * اهب قصل

 .عسلت ع د حضل ا ىقصل 1

 تناكقالا تلضت قا ردصم جضل

 .ىثالتو ٌلحنإو بهذآل العض لوهضا _ لهض

 عت باعلاو
 لحضا ىنمبانارعضا عوضا نييض 1

 ىتج هب ةضطل ايض ةيضب بيطلاب ةدسج حش
 مضل . ةؤه مضاعوو يالملاب ةدسج ٌحض# رطنب داك

 ىأ ةأرملا يضل دب ب قلت نع مطض و عفت بيطلابأ
 »ب ةنازطتب ىذلأ يلعللو ةيئللملا ةقايلأ]|

 ْ 3 هع 00 - ريض

00 
 لوهنلا نم ميسجلاو لاجرلاوأ
 ان هديضيو هرمخل عماد دض ْ

 دعو عرش اع اةامدلا طولا لقت مماةلصا اذهأ
 اولي

 تدذختاوإ اممدخ تييبو اهجوز نيب تعج ةنالفو ْ

 بيوذوبا لاق :نيندخأ
 اذل اخو نيديضن اميكن يديرت

 دوغ يف كميو نافيسلا عبجي لهو
 *دنح نالف لع ثالفو سيب اًديض دمضي ثلا ديضو

 قدا“

 : ”هبرض اصعلاباًنالف دمخو دش ل نآو ا

 وار ةباصعب هزش 0 نالفو. 00 قع جرا د دض

 ةبحلا ترمضو مضه يا ةنطب قمل و لزه ( مْركو رصن

 || ”هتدلج 3 ا فنو . هرعش يف راضإلاب ىلا |

 (|نمو٠ فور جربال يذلا للملا ن نمو٠ر 0 ىلع ه م

 ةصوخملا “ هتف مخرملا دضْإو ةماثلا 9 اه بوث ا

 مونلا نالنو. دهفوج يف تناكو رهويظن ن نا لبق كلذو

 .ةداضلا دايفلا 2 يح ةعوالط وبلا 001 مى.

 ظ - نيل 0 2 ادن هي دنعو

 ناو ديما هدا اهبرتسي قيد ةناضملا ةداوغلا جم ران

 اا ةاجادلودض اهاذرو ا ا د

 ال اقي ٠ قحلا نم رباغلاو ٌردصم دعضلاو لما دوغلو
 تبدوا قلفعم نم يح ٌُرباغ يا. 52 نالف دنعانل

 « رر -

 باب نع ) اروض رخل رظو ةريغو شؤوقلا ارم رح

 اال صاع كفلبلو تيمنا "قلتي يو لقا دسب |
 © نوت ىتح اهنأعو اهءام راكاو اهطبر ليخإو .ارماض

 : لزهع ىتح ناديملا ةباهضكرو ةَد اهلَعو اهتم للف
 اا ١س و موس نوبل كفرا حرمت هنو

 ىل رفسب اما ةتببغ لجرلا ضرالاو . ءافخا هسفن يف

 لاو متكاو + راش لج سوفا راو
 رعاشلا رمخإو .هبلقب هيلع نع يش هيسفن قو: هاضقتسا

 . رتدوكع

 * اًرماض راص سرفلإو . ضنا هولؤالا رطضإو .الازه

 | لماع ةفانو قاض كمج لافي رومفلا نّبلا رياضلا

 : | بهذ ٌرماض بيضقو .رماوذو رض ج ةرءاضو

 || نوكتال ام ُلكر اضلا * فيطل ٌيقد ماض ٌيسحوأ

 تائملا/قمو.: .لجأ الب ةليالكاس نيذلا |

 يا ارلآ لاق٠ نايعلا فالخو رسنيوست
 اراكتبا َناَ مماقورط ديعس ىلا َنِخَأ ةاضنإو
 ارايغ 5 ةدع بع ةنمنيصافأ» هرازم َندح

 ْ | كعلم اياق ةنيع نوك ب يذلا لاملاوه اًءرش راّفلاو
 : ةنيب هيلع نكي ل اذاروجتا ىل املإو بوصفملاكوب ؛ عافنتالا

 ظ ريضلا # ةطمرو ا نب سابعلا ؛ هديع” مص راضو

 اأاذ ناكأم ت



 اشف

 ام اهدوع ف يا : عياض ٌسوقو. ةرخص مذنو يللا

 ثوم ةعيلضلا * اهديك اهرئاس لكاش دقو مفلو

 * ىوم اب لئاملا ملوضلا * عيلضلا ّيسفلا نمو: . عيلضلا

 ةنس يذلا وا ظيلغلا ديدشلا لاجرلا د ٠ عضألا |
 لعخوا لعاف م تأ جاضألإو .علض 6 علضلاب ةييبشأا

 ءاضم وهو .قامح نع ةبحاص رجعي لتثم يا ”علضم
 اهيعالضا ؤتنالا عاضم ةبادو ٠ هيلع . يوق يارمالا اذه

 ةضعب عج ١ بونلاو عالضالا وذ لضأاو لمحنا ىلع

 ره هاللأ اذه عاطضم وهو . اططخخلا ريسملاو ةضعب كرت

 اوصلا وا ) 3 رخال اضل | هيلع يوفق يا

 عيلضلا تقلا, نما( ةعيلضلاو

 * نها ةعساولا 3 ارا متصلا * ةتلح ةسار عفلضأ

 -- دانا ةعنلَضلا

 رثعاد نع راج يا .ىدتها ا باب

 لصالا يف عوضوم لالضلا ليقو . قيرطوا قحوا
 ىل اليلق | اوس وأ ادع ملل قب رطلا وع 0 ودعلا

 قبرطلا ٌنالف لضو .ةنم عّرذتم يفاعملا يقابو اًريثك

 و لذتملاورادلا اذكو .هبلا نهب ا لضيق يرطلا نعو
 هيثلا ناك اذا ٌئفاريلا لاق . هل ىدتهيال مينم ءيش

 ٌلضو .ةتللضا ليق كدعّبهذ اذاف ُةَئاِلَض ليق اًميقم

 ةنع ريعبلاو سر لاو ءةنع ايهذ ريعبلاو قئزالا الف

 بارت راصو تام كجرلاو .. اكلفو ةنغ اعاض ًالّولَض
 .ةيسن انالف ٌنالفو .باغو ينخ نبللا يف ةلكإو . اًماظعو

 ٌالالّصتو ًاليلضت ةلَلَض 2 هيلع دعي مل ًالبع ليع
 الالضا ةونلا ّلضإو .هلا سوا لالضلا ىلا ريش
 هريص انالف ىلاغت 00 ”عاضإو ُهبيَغو ةنفد
 ريعيلاو نئرتلانالقو كسه هلخلاَع لالا
 ًالاضن ٌلاضتو . ًالاض هدجو انالفو .ةنع ابهذو ادرنا
 .لضب نا َتبلط ًالالضتسا ٌلضننلا .لالضلا ىعّدا

 .ةلالض لضتساف 58 هلا اقار ا يبا لوقا ةنمو

 سلط هيعازادقلا 9 يفع بهذ ”نالف ينَلَضو

 *ةنونج نجح لاقي اك لضف يال ضب ناٌةنم باط يا

 لان لاضو .لالضو نول اض ج لعاف مسا ٌلاضلا
 نفيرطلا ّلض يذلا كولملا وه اًءرش ل اضلإو . عابنا

 0 00 اا لزنم ىلا | 3

 || نوم ةلاضلا * اذصق كلاملا لزنم ن٠ رف يذلا
 ركذلل رَبسَر الب ةعيضب قبت يلا لبالا نمو لاضلا

 لطابلإو ةيضفل إو كالحلا ل ًالضلا *َّل اوض جيثنالاو
 غلو ىدملا ةلباقم يف لالضلا ل ده ادضَو

 . ىؤغ لاقي الو يربعب ّلَض لاقب . دشرلا ةلباقم

 .ًالصا اتيرط هدصنم ىلا كل اسلا دجيال نا لالضلاو | ب
 ' ب قطو دفتلا ىلا اهل نوكيألا كرا ةيارقلاو

 يدم الو هناكم يف ّيثلا حطت نا لالضلا لبقو
 .كل ابب رطخيال ثيحي ةنع بهذت نأ نايسنلاو وبلا
 فرعي الو فرعي ال يا لآلتلا نب لالَّضلا وه لوقو

 ةلالّتلاو ةلالضل أن َهَحَو .ةارهالا دض ةل ًالضلا * هوبا

 لص نب لضوهو. ىدملا ٌدْض لضلإو لضلا * 0

 هوبا فرعي ال 2ك ذابتلا يف ك.ببهنم يال رخ نب لضو
 ةفاضالاب ٌلالضأ لضو ٍلالضأٌل د وهو 4 .كيفريخال وأ

 قلقون فاشلإل ةيمادال ”مفلاو رسكل ابو تعنلإو

 يا.اصعلا هب يرتامّلض ابو. الت لح لطابلل
 اسوس وال ودرج طلو نك يملا
 مدصنن ترمأو ناع يف ءابزلا ىلع كاعد ةعذج هلاق |[

 دق ياضفلاريصق الوم ناكو .ثوهف ةمد فزني ىتح
 هدا فوم اسجل يردك اك تبلد

 تحت يراها :اكإو ىدهلا دض لكَضلا * كلذ لاقف
 ةَلَضلا *«رجشل | نيب هما نا ويشلا ظنا

 قتلا لدا رغوة هبل وزاري واللا
 ضعنال) ا 3 ليل لاقب.ةلالدلاب

 يأ. ةلض 4 تويوتا ةدشر ريغ يأ ةلضل ةنباوهو

 لطلاب هل ٠ مينو . ةفاضالاب لص ميت وهو ٠ .راثالب
 قف اذاعي ينمولي وهو ..هيف ريخ ال ةيهاذا يا

 و كل 1

 كلملإو .لالضلا ريثكلا ليّلصلا * واذع يف داشرلل

 ةه؟ ١١



 ده 1 يملا + قاوتم انعم ةظافكا تلا

 ةمينإلب سد ىلا

 ٌقطكت رص اًنَض قضي ٌقض
 اًديدغ 'زيغ اركض 01 ركع

 * ةطغض يثلاو 0 يا
 كاصكضلا * مأيإو طسبنا لجرلا كسا

 ةكاضكض ىثالإو زنتكلا ريصنلا كضاكضلاو
 ةكيفاكضو

 هلع قاض اًنالف ٌرمالإو . ةطغض اًكَض هكضب ُةَكَض
 فلا مظملا لّكيضلا * ليلقلا هلا لكضلا

 لكضألا * ةلكايضو لكايض ج ريقنلإو نايرعلإو

 نايرعلا |
 ةلضضلاو ليفلضلا»و لْمكضلا - لضلض

 ةظيلغلا ضرالا ةكضاضلاو لضآلضلاو .ةليضاضلاو
 لضاضلاو اًضيا لضالّضلاو ٠ لجرلا امن راو

 ةكَضاضلإو . اهيف ٌكَضي ةلضاض ضرإو . قذاحلا ليلدلا
 راياقب ءاكلا لضآلَّضو : دشرلإو ىدهلا ٌدَم

 .راجو فنجو لام اًمْلَض عّلضي لجرلا عل
 هناا جوعا ةوثلا ملضو ٠ فاننا ة نول 3

 نم َعلَض لبق ةنلخ جاجوعالا ناك ناف .علاض وهف

 ىتح ابر وا اعبش ًالتما ديز عّلضو .هعلَض وهف لَ باب
 .؟جوعا اًمَلَض ماضي كسلا عضو . ةعالضا هاا غلب

 مقال ةنمو . ةنلخ جوعا اًعْلَضو اًَلَ هيثلإو

 ىل اسموكسو ماللا مخأب يأ تيهوجولاب كعّلَض

 عاض لاقب . باودلا ُة زيغلا ةلزنمي ريعبلا يف علضلا

 ليق ةفاخ نكي )ل ناف.ءلَض وهف اًمآَض علضي ريعبلا

 عّلضي لجرلا عْلضو .ّرماك ٌملاض وهن اًمْلَص عكضي عّلض |
 هج بوثلا عاض * عالضالا ديدش اًنوق ناك ةعالَض ا

 هجرخأو ةجوعو هل اما يشلاو. الا ةّنيه ىلع ةيشو
 ًالتما لجرلا عّلضنو ةلاما ةعلضإو . ةلفثو ةماقتسالا نع

 مءالضا نيبام ًالتمإو هءالضا هاكلا غلب ىتح اعيش وا اًيرأ

 ضهنو ةلمثحا هليحو .يوق لجرلا علطضإو .ىؤفثو |
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 ا ا وعول

 لونيف رخآ مصاخي لجرلا بري .اهعم اَمْلَض ناف
 لبق ٠ ءاوه هسوهب لجرل انالف كنبو ينمب لعجا
 نالف عم َملَض نولوقي منال كبرت اب مّلَضلا سايفلا

 لاقيو٠ماللا ناكساب اونتخ مهكلو اخ ياااَكَص

 اا ءاجاو لعاف مسا علاضلا * هيلع يوقو هب |
 ا هناا كلك ربا ٌردصم عّلضلا * عد الضالا ةّدشو ةّرنلا

 | عملاو 00 ر فعو ةراكف اًالف تمصاخ

 تالا 0 ىلي ىتح هلئث يأ نيذلا# 7 هنخاذ

 .نبدلا مَلَض نم هللاب ذوعا فبدأ ةنمو . هلقثل

 عاضلاو : ةرعاج يأ علض يلع اذك مه لوقت برعلاو |

 نمو .ةقذتسملا ليلذلا ليجا وا درفنملا لبجلا اًنضبا
 لقياك ارا عّلضلا هذهب هللا ءدعااي ركتاكث ب دحلا

 جاجوعاو ضرع هيف كيسذلا وا دوعلا ضيا ملضلإو

 3 ل عضو: 3 كلا علضب 4يبشمل بحاح او

 قلسلا علضو 4 ةنم ةزح نعش نع مّلَضو فلما عآض

 جالطصا يف مّلضلا ا هقرو يف ظيلغ قرع وو
 طوطأملا يللا مقاسه طخ نيس دنجلاو نيبساحلا

 ةبساحلا يف اًرذج سي هسفن يف برض ددع لكأولاق

 بورح مايا نم نيكلضلا مويو . ةحاسملا يف املضو |

 عقلا ةّكيه ةَمْلِضلا * ةقلخ جوعالا ٍعلضلاو . برعلا

 # ظملا ةريصق 1 ةريغص ةكمس ةعلضلإ .ابمن :اجنإو

 *# ع نم قيرطلا وأ ضرالا نم ىنغا ام عولضلا
 "عياض سرفو.. كلذ ج عالضالا لب ددلا ئوذلا عيلضلا | ل

 . وق 0 كا ولا طيظ قع واتا 7 يل

 وا ةهظع سا م 4 00700 راد عاطلا
 همس كا ا 0 نانامالا# ظع وا ةعسإو

 | ريغص ظع روهخملا وهو ماللا نوكسب علضلاو ماضلاو



 ْ لجرلا زتضو .هيف يف ماجلا لخدا سرذلإو .هلجرب وا|
 زنَضلا * اهراك ةمقتلا ٌةزفاعضا * زفقو:بثوو ادغ

 هى ةنال مامنلل زاتضلا ةنمو ريعبلا ةنلعيا شح زيهشلا

 نب طياعغل ازيفضلا 27 نيل كلر وفا انو 3 رورلا لوف

 ةبيطعلا» للا نادم

 مايا هيف اف لح نم عج اسخض ةسنضي ريعبلا ساض
000 

 - موذلا ذ هةف:كضاض

 يلح ! طاضو. هذه 008 لطفل لباب لمت ا

 | ةطافض 000 لجرلا ظْغطَو ةايازي , لفة هول ىلعو

 | <مللا ريع كب دو هيو“ هيأ ار فعضو لهجو ةيطن ٍٍض

 ١١ * زنتكا مللا طفاضت * ةطافضلا نم كلب ذوعا ينا

 الر فاسو لعاف مسا طفاضلا |١ ةطفاضلا * رنسلا دعب

 * سانلا ل اذرو ةلوهحلا لبالاو طفاضلا نوم
 :كلا ةّطْنضلا * هب باعللاو تفدلإو ٌددصم ةطاتضلا

 لاجرلا نم. ٌرانلا هاطلا ديدشتب فضلا * ةقسكاو

 ا عم ثعبتيال ليقفلا - عم ثعبتيال لقفل
 لسا طخض هنذلا ف بالحلاو يراكملاو 100 مونلا

 لبالا ةطاقضلا +نمانلا ل اذر طافضلاو:وكرلا نيمبلاو

 ليقو ) طنتضلا * ةل اًجدلاك ةوظعل | ةقفرلإو ةلومتلا
00-0 000 

 طنا اوصل « وخرلا نييسلا ( طئضلا باوصلا

 | لهاجاو طويذعلاو . لح بالا قم سيرشلاو عا إو

 لفض ج

 ةقلذلا جبألا م .رطا ٌبضلا راطفضلا - راو

 1 0 اهكاو . سعد مم عاضإ لجراا عفض

 | كوشلا تاذ ةنادعسلا ةرق ةناَعَْضلا *ليفلا و عّضلا
 | راتإو نادملا جاهاذا اهارتال ةكلف اهناكةريدتسم

 مّدَقل ثنو ا ثرذثك دق يف ا 1

 ابك
 ةساوساااك تكاببخ اكد ابطي هتان 7

 اهبّرقف ةعباصا مف لطصملا ّفضو :ةعمج ّيثلإو . ببض
 اود دزا اًدَفَضو اًنَض ءكماوا ماعطلا ىلءموقلاو :رانلا ىلإ

 نم ةفاتضلا * هيلع اوعبنجإو هربغو مالا ىلع اورو

 يا نا هتف لجررا تاهت ةتطلا هل لثعال
 تعش اذا دابر ةازرإط هازل لا هيشن هبه ةفشلاو "فيك

2« 

 لاملا ةلثو تددن كنضلا # 'ةلفض َج داوملا ّيِرْشأ

 كيسدبالا ةرثك وا سانلا عم لواذتلاو لايعلا ةءاكو
 احلا نوكت ناوا ةّدشلاو قيضلا وا ماعطلا لع
 نود امو تنعضلاو ةلجعل إو ةجاحبإو ماعلا نم رثكأ
 مل ملص هنا ثيدحا يفو .هولم لك نودو لايكملا ءلم

 ي ديالا 0 فاح ىلع الا لو زبخ نم عبشب

 ةفضو .ةّوملا ةنضلا + سانلا عم لواننلا وا ماعطلا ىلع
 ةنضو .هابناَج موزيحلا وأ يداولا اّدَضَو:هناجرهنل

 موفلا ةَّنَضو .ىكلوالا ةنعفد هآلا .ندو ةلخاس رجا
 رهنلا ةّفضو . ةدعسإو كيسا بضَتل | فضا اشو. معاج
 ثفوفض ةءان* ابناج موزيلا وا يذاولا افَضْو:ة تاج
 انفيفل نم وه * ةفكل اب الا بلحم ال نبللا ةزينك يا

 *نيبقل اب ةنيغض يا لقب نم ةفيفض *ةتراعإو ةتبان يل

 زجارلا لاق .ويلع محدرْللا الا نم فوض
 ف واضملا ر حزنلا ماديا
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 0 ا دفن ذل 0 نالف اهل ا لافيو

 رتّرك هل هنطب | د عضو انفض د قفضي لجرلا قتض

 هطئاغبو ميلا سلجي مانا نفض نؤضي د

 هلجرب ريعبلاو .اهعماج را ]و 1ك هنجاخحو. هب قفرا

 برض انالفو .اهيلع ةليمح هتقان -ّىشلاو اهب طبخأ

 ةقانلا عضو 4 اهيرض ضرالا هبو ١ مزح ىلع هلجرب

 لجرلا نفطضإو .!ونواعت هيلع اونفاضت * باولل هَض

 صقلا ٌنِوِضلِإو ٌرفضلا # سفن رخؤم ومدقب برض

 ٌنفيضلا * ةنفضو ةدَئِض ىثنالاو . قلخ ّظع يف قتحالاو

 ف ي ض يف

 فويل توارغلا'ك

 ك0 "هس 2ع

 .ةرعش رثك ( ئواو ) اوتض ونضب ةسارافض

 ان ككل هدف تلقت انا عتالخما نه ضاف نضوحأو .( ملون باوصلا وا ) مطاوحا تن اًفاضت موقلا تفاضن
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 لما يف ملوق ولعو بتال اهف يف هآكلا لخد ىتموأ  ةتيجصعا اذا ماعلا ف ثوص ليغضلا

 | نم نوآلام يف تل اقف نيتؤصتال اذا ةعدفضلل لبق | نود اضع وا ةّضع اْعَض مضي هب ّمضو ةيَعض
 نع منام هل نكلو لكتب نأ دبرب نا بّرضي .هألا | ام ةماعضلا * وبلا ىوها ام ةمف العال ناوه وا شهنلا
 لع بتوع دقو ءارعشلا ضعب لوق فرظا امو : مالكلا | هآيلإو ٠ دسالاو ضعي يذلا َمْيَضلا + ةنظفلو ةعبغض
 همالكة لق ديالا ميخيضل + غايض َج ةدئاز

 هامكحلا هنرسف ًالوق عدفضلا تلاق | نكرا ايندلا ىلإو . دفح اَنَعَض نةضي وباع نؤض
 6 نمط انني :لهو لقانا ىلا | [هعطيخإ ة ءلنلا .نغاضتو : ةضاح ةنغاض#/لاقو
 | تّقنو .ّرم امك يدافضو عدافض ج ةحدفض ةذحاولا | هنختا ةبغطضإو .هلثمب دتحلا !ولباقو داقحالا ىلع |ووطنا
 اهولخل هئاعما ةرقرق نع ةيانك عاج يا هنادب عدافض | يذلا للا نرد نغاضلا * ةنضح يا هنغض تحت
 نحت ثدحت ةيلص هلع نانللا حّدذضو .ماعطلا نما نرغضلا * برضل اب الا يرجلا نم هدنع ام يطعبال

 ربح اهنم جرخ تقش اذا عدنضلاب ةهيبش ناسللا | طباو سومافلا نحنيفو ) لبجلا طبإو نضحإو ةيحانلا
 أ. سرفلا ندرفاحلا فوج يف ظظع عدّتضاإو .بلص | لوق اذإو . ناغضأ ج دفحلإو قوشلاو ليكإو ( لجا
 ارعشلاو :ىعنو اذعو بثو ارفض رفضت لجرلا"رثض ٠ | .اهطو ىلا .اهعزن داري افاف عض تاذ يف ةفانلا يف

 نب ةنبلاو .ةلتف لبحلإو . اضيرع ضعب ىلع ةضءب جن ندض دوع لافي . ةنعض ىثنالاو جوعالا نكضلاو
 رعشلاو افلا ةبادلا ف يف فّلملإو ٠ نيطو ساكآلاب ةراخ |جادنعلا ةنيغضلا * ةاجوعو جوعا غيسا ةنغَض ةانفو
 ىلع ”ةرفاضو . رفض ىنعب رعشلا رفض * ةعمج دسار يف ' دسالا ٌءويْخَضلا * نئاغض

 ةاطقرلا ةتماقم نم يريرحمل لوق ةنمو .هيلع ةنواع ءئشلا | :لكذتو ىذفتسا ( واو ) اًوئتع وغض هيلا اض
 |ورهاظن ءيشلا ىلع اورفاضنو .جتلاف ٌرفاضو جّرفف شعذ |ةغضو ضيا اًوْعَض ةوحنو روتسلاو :ناخ رئاقملاوأ
 دعب امراتضلا * امم ايوتلا نالبحلا رفضنإو :اونواعتو | لوقو . ءاغضلا ىلع ةليح ةاغضإ ءاغضا * حاضأ

 روخض جرافضلإو نر دضمرْكَضلا *«روفضم نمزيعبلا هب ارم نوغاضتي ةييضلاو ةّيسيلفنلا هتماقم نم يربرحا

 | | لمرلا نم ظع امو اهندح ىلع رفض اًموفاصخ لكو ٌرْفضو  عوجلا نم نورّوضتي يا ىونلا ةصاصم نوسمتنو ىوَطلا |
 ةريصلا * روفض ج ضعب ىلعةضعب دع ام وا عيجتو 0 نورتو

 ياق وفض ةنانكو : رْفَص ج ضعب ىلع ةضعب دقعنملا لمرلا | ملنصا انك لنا كش السم هدفضإ د

 مازحو ٍرعذ نم لبحو ريلا طشرينَضلا * ةئاتم | يلاعتلاك ع دانضلا يدانضلا * اًبضغ خغتنا !ًداديفضا
 | ل اقيو امدح ىلع رفض ام ةلصخ لكةريغضلا *«لدرلا بلاعتلا يف

 .ةأتسالإو لمرلا ىرم تفقحإو رئافض ج ةصيقملا اه عييذصلا * عدافضلا ويف تراص ةءدفض داكلا عدفض

 نابكوك دسالا ةريغضو اًضيا ةريفضلاو | ىاليلق اذهو ) عّدفضلو عدفضلاو عدقضلإو عدضلاو
 ضلا لالا نم طورفضلا * خخ ةنطب طرفض | عاونالا ةرينكيثو . ماظعلا ةقيقد ةّيئام ةباد ( دودرمأ

 دنعو بانالإو ٌدحلا نيب رودكهجولا طبراتض * نطبلا | ىثنالإو.ديعم ينإو ةريبه يبإو عملا يبأب اهنم ركذلا تكي

 ظوُرْفض دحاولا نيظاحللا | .نيال امو ( ثّوصي يا ) نب ام متمو .ةريبه ماب
 .كلذ وتهاركعموا همنا اركض مرضي ريعبلا زنض ا كداكوأ عقلا تكرت اذا عيسلا ةدع 52

 مدي ةبرض مالغلاو .اهعماج ةأرملاو ٠ ةعفد انالف زفضو . هل. ىف لفسالا 5 تاخدا ّقنن نا ثدارا اذإو .ءاملا |

| 
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 هلا 3

 نيسلا اوفذح منا رهظالاو ليق انكم دزيرف 000

 ام جربكلا ىلع 231 ادلا ةأعثم ة هعيص 191 ناكمإل ةروكدلل

 . نم لوح 18 ا قدزرف نم ما قاف اوفذح

 رايبخال ةلغاوه لب اهنانحل :ةله ةةوزحت تا اهنيك نا
 البن يتلالانلا فد عا ١

 بلغلا كلا ةلمرثلا فلو سوبحضلا_ ني

 درخمو ني#سالو نسب سيل ريعبلاو فيعضلا لجرلاو
 كوشلاو ماقلا ٌناصغإو ءاشنلا راغص شو سيياغضلا

 ذجاونلاو باينالاب كال اًتغَض ةتغضي ةتغض
 مانسلإو ٠ ةطلخ اةغَض ةقغضي ثيدحلا ثغض

 + هِقُي لو ةلسغ بونلإو . تّوص ٌلَرَولاَو .ةكرع
 بطلا ثغطضإو . ةسبتا» اهب هاج ايؤرلا احلا ثغضا

 هبراوي ام وهو ) رمخلا هي *ودخلا ثغاضلا + ةبطنحا

 ىه ليقو . ةدحوملا بل اب بغاضل اك( وريغ وا رجش نم
 بطرلا ةطانخم شيدح ةضبق ثْعضلا * ةفيعصأ
 ناكةنا ليق اًْغَض كدب ذخو ص ةروس يفو ٠ سبايلاب

 قروال قافد ناصغا هل تابن وهو لالا نم ةمزح
 مالحالا نم سبنلا ام مالحا ثاغضأو . ثاغضا جاط
 ةروس ُة نمو .اهطالئخال ابليوأت ئصبال ايؤر فوأ

 رك ذ ةلابا ىلع ثغضو . مالحا ثاغضا |ولاق فسوب
 ثيغضتلا * ثوبض يا ثوغَض ةفان *ةزمطلا باب يف[

 رطملا نم ثابنلاو ضرالا لب ام
 ةفلخر ضعوا ةفنخ اًدْكَض هدّعضي هده

 رداغض جةجاجدلا دعبل

 صيرحلا مهلا لجرلا سّرغَضلا
 عابسلا نم ىقلخملا ةئبسلاو دسالا داق

 لجراإو .هل نس الو اهكأل ةينللا زهشلا غضغض

 هيف يف ملل و . ةرّثكو داز مالكلإو مك
 بئذلا لكا ةياكحو ٌردصم ةغضغضلا *ةغضم م

 | ةريثك ةعضم ضرا * نويلطاك تاب وا ل يتلا

 ب غ ض يفرم اك نيسلا تقذح سيباغضلا |

 تناك أذا ومبشع نئو لقب نم

 ه7 ١

 ىلا هزمغو ةمحزو ةرصع اًطْغَض ةطغضي ةطغض
 تيلاا .ةطغض يا )ربقلا ةطغض ةنمو .اوزيغوا طئاح |

 ىنعب ةطغضإو .ةمحاز ةطغاضم ةطغاض * ( ربفلا يف
 لعاف مسا طغاضلا * !وبحازت اوطغاضتو . ةطغض

 طبا ىاتفنإو ٌبضلاو هيثلا ىلع تبمالاو بيقرلاو
 ةقيضي كسا ةطغضي سيكلا هبش هيف ”ءرووا ريعبلا
 نال .كّررعم رطغاض يذ نم ربصا لكملا يفو .هبمديو

 يأ تكي كلذلو ربصلا بة: لئملا هب رضي لمجا
 * ماحزلا طاغضلا * سوباكلا طوغاضلا * 17

 اهم كيلعلاب دبع ةلطخسلا طقنعر صايم
 بانلا طغضو . ةكرحلا نعاعانتءإو هنيع يف اديدش املا

 معرصعيو طغضب ةباق ناب ليلعلا ةعمرعشإ ٌضرم
 يللا ةطغضلا + تيفك باغل ههف نم ليسيف هيلع تعي
 ةمحزلا ةطغضلاو . تيملا ىلع ةقيبضت ربفلا ةطغضو

 ةطغض انالف تذخا لافي .هىثلا ىلع هاركالاو قيضلإو
 ةطغضلاو . هيلا ةكيلتو هيثلا ىلع ةهركنل هيلع تفيض اذا
 ةطغضلا هذه انع عب ملا لاقي. ةتشاإو ةدشلا اًضيا
 ىرخا اهبناج ىلا رعب طيغضلا 2 ةقغملاو ةّدشلا يا

 اهذأم نتنيف ( اح ريصتف يأ ) ديص اهادحا نفدنتف

 ايا طبعا ضنك العا هد نق ةيذعلا ف ليست

 طيغضلا ثنوم ةطيغضلا * ٌلطْعَض ج يأرلا فيعضلا
 نرم ةفيعضلاو سومانلا يفو .تبنلا نم ةغيغضلإو

 + ةيجتملا نيغلا .تراكم ءانلإو ةلمملا قيعلااب' تبنلا
 طغاضم ج ةضنخت* ةلسما تاذ ٌضرا طقضما

 .ةغيذضلا يف اوراص اًعاغضا موقلا غضا - غغض

 * تغضا قنعمب ضرالا تغطضا *اهنابنىوترا ضرالاو
 ردق يا ورهد غيغض يف هدنع تءقإو . بصخملا غيفضلا
 فقيترلا نيم إو ةرضانلا ةضورلا ةغيخضلا * هما

 نمو ٠ ققرملا ٌزرالا زبخو نوطلنخي سانلا نم ةعاجلإو
 ضغلا عانلا شيعلا

 ةسح لانا فلكلا هياط ربا ولت تكتم
 ةلرغع هر أ صورا
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 ٠اء

 ا كلارا" :!)نل دو وها افهتح ل] ةزفل كايلكلا
 هانثا باتكلا فاعضإو .فاعضا جرود ع ريغ ةراكإو

 هباتك فاعضا يف فالخ عَّقَو لاف: .هيشإوحو وروطس

 كسلا" نم فاهخألاو .ةتيشاحو وروطس ةانثا يس ىلا
 وا :ةاضعا

 دق ركرللا يقع ةليعنن ةماعلاو٠ ةليضللا بابل ودول
 وذ فوعضاا * قا ج فعضاا وذ ناقعضلا
 هيلا تهرعم لد افيناكفكوملا تاقواطتكملا

 فعلا وذ فيعضلا * لعافىنعب ل وبعف نال
 قبض ةةعضو ءافعضو فاعض َج اكغبا-تفبهضل |: هس

 كارل دوه ةروس ما ةنمو .ربوخ يف ةغا يف ىعالا

101 
 .افوعص

 قلخو“ ةطلا قزاز ازيرا اهم
 تاغللا نم فيعضلاو . ةاوه ةليمتسإ يا [ةيعض ناسنالا
 نعرصق ام تيدا نمو .جكألا ةجرد نع "طحنا ام
 ةاورلا ضع كفعضا رات 0 شرا دكا ةجرد

 ىلا ةديفعلا يف ةمهل وا ظفنلا ءوسل وا ةل ادعلا مدع نم

 فاعضتلا * فعضلا ثاذ ةفيعضلا *« كلذ ريغأ

 ةعبرا ىلا ةعبرا عيمس هلذم ىلا ىدع عج تيبساحلا
 ىلا ةينايلا: ليادتك فيضتنلا ةلباقيو ٠ ةيناث لصق
 ا 0 :ا سو !ادسرلا ءابيقا لك نيدصت

 4سنج نم فرح فرامل ىلع دازي نا نييفرصلا دنع

 فعاضملاو .ّيدحإو مدق يف اك دئازلا يف لصالا ٌعديف
 قف«ةمالوبةنيع تناك ام نويفرصلا دنعو ٠ لوعفم مسا

 هناديزمو كلا يئالثلا يف نوكي كلذو .رلحإو سنج
 ٍسنَج نم ىلوالا ةمالو واف تناكوا .ديعسإو ديك
 قف كلذو. دحءاو 7-0 24 ةينانلا ةمالو ةنيعو ع دحإو

 ةةعاضملا ا 6 قرارك ةاحرمو 3

 فيعض وه 7 59 تقفعض نمو و ةتعيض ا

١١24 

 م | ةل لاقل نبلدم لخ ةزوصقم ةدايزلا تشيلو فازان

 اديك ترض سنا ف مة دجإولا تاظع

 بغخض

58 3 . < 
 امك هباد 2 فعضلاو هنذب 13 كفيعسا اذ كتكحم

 ناكل ريب كح ُْف كثيدلا ةنمو . ولام ئوق 0 افي

 ىلع ريدا فعضملا 1غ مامالا لوقو .عجربلف اًمعضم 15

 تروديسي مهنا يا. وروسب نوريسب مهنا دارا هباعصا
 كتعضالإو : خربما ةناكةن وةيسي الف وريس بح ةعم

 ىضاقْطسوو نضليا رماد ثحرادل تالت نيدلوا ا ذَص
 ةمئار نا ةآبطالا ضعب لاف «قاضيخ هقارلا ةبئوظأ

 تناول غامدل اب ةئّبشتم ىتبت ينط اذا جارسلا ناخد

 اًرهز ربكا ةنأ الآ سجرنلاب ةيبش وهو .فعضملا رهزي |
 ثيدحلا يفو .اًنيعض دو دعما فعضنملإو .ةحتار بيطأو
 نيدلا نانا نا يا.. مفعضتم تنيعض لك ةنيلا:لها

 مهلع ربجتتو سانلا مفعضتست نيذلا م ةّنجحلا نولخدب

 اينجل ةقفت طراد. ملاح ةثثرو مرقنل ايندلا يف
 فحض 0 ٠ لوعفم يوم ديفا فضا

 م 0 2

 طل عيراق قاتلا قداس لسطي لعق
 ةوعدت امبر ةناف هبال بسلا ةبيرق ِهمأ توك نم يأ

 يب ايت هولا قانك ابنم كبس ال ناكل ةينتفلا
 لعاضلا * ةيبنجالاب جاوزلا يا بارتغالا نورانخي

 يونا لوجلا
 نساو اشار )اًويَكح وغضب لجرلا اعض

 ضّوعو (واولايا) ةمال زف دع هلا ةمتايقاللا ت
 و يوعض هيلا ةبسلاو : اهوُدتو ةنس يف اك هانلاب ابنعأ

 واولا
 ةنازال اك ككم اعده ادنعصإا لكزلا: بعض

 بغاضلا *© اهمماج ةآرلا بتضو . عّرفو باّئذلإو

 * شحولا توصكرتوصب ناسنالا عّرفبف يخي لجرلا
 .تدضم كلغضلا دهيم نلإو بمرالا تَوَض باغضلا |

 * ابحي اوم وا سيياغضلل هتشم يا بَعض لجرو

 بنق يف نادرجلا لقلقت توصو باغضلا بيغضلا
 كطفل سييباغضلا ةريثك يا ةبغضم ضرا *س مرا

 | 0000 اهمال اهنمنييسلا |
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 | ىتح داضلا درب تاتا يا داضلاب :تروهتس ىحاأا

 نامضلابو زض و 000077 05 رضا ايكو

 مدي يف ام ىلع ىلوتسا 7 ةيوضنو ةنزضب ةنزض ْ

 ظفاحلا نّرضلا ابل اقف ايطانت انزاضت *« ةنع اًربِجْ
 دلجلا يقاسلإو هقاكرشو ةلايعو.لجترلا دلوو ةقثلا |
 نمو دعاَتسلإَو هركملا تنقانب ةربانو ناو راسل |
 ماكو قزاملا ر تذأ سرا لا ءأرما هسا ابا حازيأ

 | ءايرلا نع خاسعلا نزضلا نمو قلك وع
 نريضلاو واهل 'مالكلا هيف ةررخلا ةكلسا رو كلل |
 * مص مس اوريبلا يف ءاقتسالا دنع, كازا 7 قايل

 طق ْز رني مو ثانالا ن نطبعي ل سرف نازيضا|

 ةةيعجتو اركي يذلا رطوضلارطاضلا -رطض
 * يثاودلا ططضلإو . ديددلا لذولا طاطضلا

 طلطضلا طيطضلا | |

 تورك اله هوك ين ١ ظافلاما رينآ علت ظ
 نيوضب عد اهف لاقيو» ةاجقل |

 اذيدشأ اطو ةّنبطو ازدض ةزعضي هزعض

 لجرلا عضعضت * ضرالا ىتح ةمده ةعضعض |

 يا ثلا عضعضت لوقت ةماعلإو .رقنفاو ٌلذو عضخأ

 باغ يا ضيرملا عضعضتو . دجوي ملف وروغ نيب ىننخا|

 . مزحالو ئال الك لجو عاضعضلإو عضعضلا * ةلقع|

 يش لك نم فيعضلا ضنا عاضعضلاو

 ةعمذ ًطَعص ةطعضي للك

 اذا اهو اهمشار اًعض اهعضي لمحإو ةقانلا عض ظ
 2 0 لاق وا ( نيضّورم ريغ يا) نيبيضق اناك | 1

 بذدأنيل ( هب رجزُي ٍتوص متاوهو)| |

 | ايلعلا ةسارضا تقنلا يذلا قدشلا قّيضلاو نابضغلاوأ [
 فعضيب فعشو : فنا هب فوعشملا كلذكو امه نا عل عطنس م 6 اذا يذلا وا ةمالكن يبي لف لفشلاو| أ

 *يثلإو لكيم هع ةدعض *يوق ٌدض ةيفاعضو ةناعض مالكلا ج رد 0 هيا وا ةتلخ هيكدح نيب جّرفي|

 موق يف كف مضم

 هيد

 0 م 3 ةنعاض ىنعي ىب ىلا اكعضا مهلع

 ةعامو افا لاؤكت ثيدلاو 08
 .ةنعاض ىنعمب ةفعضإو .ةّقعض ن..غلباوهو نيذعض ةلعج | .زاّرضلا ل اقبال ا رض جمالكلا ىلا ل

 يليها و دوب وف اي ةلعج انالف ضرللاو

 52 دوعسم و للا ةهدعمأ

< + 
 هيد مونلا فعضاو 9 ةناد تفغعض اللف ىفعضاو

 راص ايم ثلا بابو ادكف 58 ةنيثصْيو ما كه ءوض

 فضلا 7 ل ةنعضل ىعفب ةفعضتساو ٠ ناكل فرح |

 يارل ١ هج خأ ! أ تي ةّونلا ُْض تقلل

 ىنعع ف اعلا دنع ةجعلاو .نديلا يف كل ١ تكقلاو |

 مفلخ مورلا ةروس فو . ضرملا
 ىهو مالكلا فرص يا ( 5 رصلا لدا دنع فعضلاو

 اهتوبث يف تخ ث يا ود ( لاعتسالا يف ةيبجوت
 7 يق ”مغل ا, س طرق مهابةساك م لك

 ع 7-5 3 يلامملا ف داع كلل افا كنف

 و

 .روهجلا نيب روهشملا وخل | نوناق فالخ ىلع مالكلا

 ظنا ركذلا لبق راضالاك مالكلا ةحاصفب لحم وهو

 رعاشلا لوق 5 اك قعمو

 رح ن؛ ئدع ينع 5 ىرزحج

 لع دقو تايواعلا بالكلا ءازج

 فلانة ا ىزج لوني ن اأتايفا تعلو ناك

 دسجلاو باتكلا فاعضا ةنحإو فعضلاو . بيترتلا
 .”هالغمءافعضو .رادنملا يف لثم ءيثلا فعضو .ركذيسو

 ٠لامالا نم هيلع داز امو دحاولا لذا فعضااوا
 ةنال ةلاغءا وا هيلَخء وا ةلثم نوديري ةفعض كل لاقي

 أطل فعاضي بازحالا ةروس يفوءةرود#ريغ ةدايز
 ُْئ رهزالا 2 :او ٠ ةبذعا ةتلث يأ .تيفعض كانا |

 . مفراعت دو ممالكز رابع ساق ةلغسوكرنلا اذهلاقو

 00 قادح هلاق يذلا امإو فمضو: يرقص وابضاطنمطو
 |ىلا ل ١ برغل مالك ف فعضلا نال اهريغ باذغا فعضلا هباكالو هل اراصق مراك اًقعض مهعضي موفلا وقل[
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0 

 اذه اي تنيستسا ةيناواعما هتماقم يف رب رولا لوقو

 تدل بّرضإ 17 ءودوا مرض ريغ يف تخنلو .مَرَو اذ

 ذعر حطم 7 ليقو . مجالع يف ةدئانال ام لامي
 باوصلا وا) مّريضل 0 * غيص ميرضلا *«رانلا يف هب

 ظ . قيرالا ( مْيِرضلاو
 اوبلا بند اًرازهرضا اذكىلا ٌرهرضا - زهرض

 ارتدت

 |مدلا ةنم أدب ( واو 0-0 ورضي قرعلا ارض

 6 ىرضي ديدصلاب ةلخلا يرضو٠ 5 داكيال

 ١! ارتجإو هب علواو هدّوعتو ةمزل ارو ءارضو

 وب ةءارضوايرضو ةواَرضو ىرض هيثلاب ي يرضو
 1ةكاقاو ابا شنق قار غاو رراةيفلاا ةيزففت ده ةاوبض

 ٠١ هاّرض ىنعم ءارضإب هب ةارضإو .اهرطق لنف ةرارغلا

 | تكلا كشر ضماب . ٌيرضلا فرش ل درا ىرخإت

 |خاخضلا فو ٠ لعيال يح رم. ةلخا ةارصتسا
 ماع قييغطباواتلا را للا كورد

 ءاظل اب ىّرورظا با اوصلا لاقؤ خداباز وريثلا لفقر

 | ىلعو : ةلمبملا ءاطل اب ىرورطا باوصلا ليقو.ةئئاقلا
 | باوص تبغي مل ١ ترهوملا طاغ تين اذا اذه |

 مدلا ةنم ادب يذلا قْرعلا يراضلا * ّيدابازوريفلا
 ثيلغبلا لطخالا لاق

 مل ريو رحابصمب اهونا
 يراضلا لجبالا َروُوَس مهلا تراس

 ىهو لجيالا نم عفدنملا مدلا بوثو مهلا كفوف

 ُهدّوعتم يا ديصلاب راض ةلاكو بلا يف ظيلغ ٌقْرِع

 ةيوتشلا ال قت عررلالا لوق عع 4 ردبخو

 يراضلا نامزلا سب + ىلع و 2

 رافشلا فهرم ردامرلا ؛َج
 دامرلا ريثكل زي ل يدنعملا نامزلا ةّدش عم ةنا يا
 هزيل ةرتكا نع دامرلا دك اك ككل ددحم

 .جئابذلا ,ةرحن ةرثك نع نيكاكسلا ديدحتيو ةيعطالا |

 ياشفسَر .اكب الا ىلع رياضلا انه ٠ يراضلا لبقو |

١3 

 دوو هيف قدعإ يا نبللاب راض ةاتسو .حالسلا |

 هاذا ءاّرضلا يشع 4

 اذا لجْال لاقيو |

 لى |

 تي ٌيرهوججلا قو ٠ ماككلا ةرئ 5 كك وّرضلاو ل

 زز

 يراوضلاو. .راوض ج يراضلا ثنّوم ةيراضلا * ةنطأ

 ةنهو ٠ 5 ىو تفانلاو دسالاك عابسلا تاناوبتملا نم |

 ا يعاب ملا لوف
65 
 اهورج مرن باكلا أ

 جزابخلا يوما هلو نع ثصتو
 نع دصنو اهدلو ىلع فنطعت ةيلكلاك نامزلا نا يا

 يانلا» نشانؤا لع ليغ هنا ينعي .رساكلا دسالا دل

 ىه لاقي. ها نسال 2 فلا * لخا ذالا نع ضرعبو

 وتلا خ

 ءارضلا 2 بذي وه ةبيحاص لدخا

 يدسالا مزاح يبا نء؛ 5 ّك اق. 0 هل يشيو

 الملا نه سو رضلا فطع مم انفادع

 اهبيقر ةارضلا يشميال ةابهشب

 ةيوحسم ضرا وا يداولا يف دفنلملا رجثلا اًضيادلإ رضلاو
 يذطم ىورضلا:«رجشلا نمد اهبو عابسلا اهيوأن

 ورضلاو . ةارضفكا ةبحلإو ر دصم ورضلا *برحلا ةّدشو هان
 ةارض 3 ةورض قنالإو بالكلا دالوا نم 1

 نع هيراوب ا تم

 هل سيل راطالا سلطا 1

 ُْبَشَت اهديص ًالاو ةارضلا الا
 الي الخلا! الا بشي لامادل لب

 نمو. هارضخما ةبحلإو ( ٌئئداباز ازوريبلا ةطّلغو ) ماكمكلا |

 بالكلا دالوا 5” 000- ١ مانا

 قمنلا ىلع هن ا ردلطالا» رجالا ربا <57

 .ةمد عطقني داكيال يرض قرعو .اًذببن ةنم 70

 ةرلا هب قريلا ىرض ام جابعلا لاق
 لاس ( يداي ) اًيْرَض يرضب مدلاب قرولا ىَرض
 رضا ن اكل باج سارّوسوس قلعرااوض

 هلع ٌنالفو٠ 7 ازضإ ماجلل | ساف ىلع سرلا ٌرضا

 رسعلا قلخما بسلا ٌرضالا *لِيياقاض يف ويطعيامف



 فرض

 كم | فو. لءنلا نزوو دلعأل نيفرصنم

 و نم الا.لو ببال ةنإل يضخ ملا وهف عراضت

 تاونل. ,اًقرصنم نوكيف عراضتو عراصُت هل لافي دقو ظ
 عراملاو .للذنملا يا عراضلا عرضتسأ إو. لعالا نزوأ|

 ةكرتشللل رود ١ نه ريم ضورعءلا لها دنعو . هباشملا

 | ناديغ نتالعاف نايعاخ ةنزوو . ممل او برعلا نيب
 | فو ذحم يا لوالا ءزجما فوفكم الا ةلمعتتست ل برعلا

 |لوق 4 ةنعو١ل استسالا ردان وهو نايعاذم: نم نونلا ظ

 رعاشلا|
 كعك ىلا يناعد ١

 يضاملا ةغيص ىلع هيف داري لمف ةاغلا دنع عراضلاوأ
 ةانلإو ةاناو نونلإو ةزمطلا ثو ةعراضملا فور دل

 57 كك لمت ىاضس اموات كلل

 صصخب مل ام لابةةسالاو لاحلا نامز نيب كرتشي |

 دام ىروه ف عاود

 ةقيفح وه ليقو ٠ ل>را فوسو نآلا موفاوحن ,ةنبرقب|

 | لعنلا نال.باوصلا وهو. ل ابةتسالا يف ناجم لحما يفأ
 | عوضوم رمالا لعفو . يضاملا نامزلل عوضوم يضاملا
 .نلاحلل ةعوضوم ةقيص نوكي نا ىكتقان لب لإ

 ىنمملاو ظفللا يف لعافلا مسا هتيباشملاًةراضم يس امنإو
 || فقوتل وب هيشملا مدنع فاضملا عراضمو ل امعتسالاو

 امركسالو الج اهلاظاي زخ هينوام ل 01

 دلبلا يف فيضلل
 أ ناوبشلا لاجرلا نمو .رئاخلا نبللا ظيعّرضلا

 ميش لكوملا
 | ا اًيضخ غنا اًطاطغرضا طغرضا - طغرض |٠
 يدوم ةطاغرلا *+ ةمفب شكو | يحل ىلع ةداج ىننا

 هدنع ءانغال يذلا لا ”لطغردضملا * لحولا نيطلا|

 ايغرضت تغرضتو يب لاطبالا تحرص |

 ماغرضلاو ّ غرضلا # هيب تنعم ماغر فلا لعف تلعن

 مرض

 افم ركدم 0 رع هلو.هقروو ءوظع يف 2
 ب .ةراكلا هفرضلا »< سئضي راغصلا طاملا نيثك
 عترثك يف يأ. 0000

 حا

 ل

 ةعوااط طفرضت 1 ةقثواو هدش ةظفرض هل ةطفرض

 + هءاجر جرخإو اًدحا بكر ٌنالف طفرضتو . طفرضأ

 ىفرضلاو ةطافرضلا + مقنع ىلع أم لعجو ه 4 امرا كي

 كربلا ةيعل ةيطنيرضلا + مح فل | نياحلا ظفار فاو

 اًكيرخ ناك ةكارض كّرضي لؤرلا كر
 ديدشلا ظيلغلا لجرلاو دسالا كارضلا 5 31

 نييزلاو قحالاو ركذلا رسنلا كني رضلا * قاخلا بصع

 ةكضف كنارحرجب كل اذ وللا نهلاو  ةيلما
 م اك لعل حدي ئدسالا دين كتكلا قا

 ان كك رضلل تنا ا
54 

 روغت وا دجتن نيح كلبيسب
 كاين كاريضلا | ة

 . هرح وا ةعوج ٌدتشا اَمَرَض مرضي لجرلا مرض

 دج مافطلا ينو .ايتضغإ عدتجا هلع +تلعتشارانلإو
 اهلعشا اهمرضإو رانلا مرض * ةنم ايش عفدي ال هلكا يف

 هيلع مّرضنو . تلعتشارانلا ةيبكماب املا اقيقمات
 ذأو :اًيضع مدع ىلا

 0 دع اهمّوض ىعب رانلا مرضتسإو .٠ ةراعت 1 لع

 ىهف رج هل امو ا اوف رابلإ لاما عرش

 ترتالقتعا اموهو | 01

 تبني رجح وهو .رشرع 3 ا مرِؤ اهناكةعيحلو

 هاك يعلا ا. كد دق ةقيلط نا يا١لوهسلا ُِ

 ةمارغلا + اًبيش ةسار لعتشا لوق يف اك مراشتنا ن

 مر د دا هرم ع بنيشاما 3

 رتعدلار هركا ةزهزو طول ايل اك ةرغ ةحتارلا ب تي دوش

 اينينملا ايكو محاسب راق ك للغد

 كيدخلا فو .بطح

 ف
2 

 عاجشلا اضيا ة ءاغرضلاو . غارض َج دسالا ةماغرضلاو ْ

 ديدشلا لورلاو يوقلا لغلاوأ
 | هيشي لابجلا رجت نم وا نبنلا رجت فرضلا ا
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 ١ ةنعسلا ةمرضلا *ءادعلا |

 َنسرْكلْإَف ائعلا خرفو عئاجلا مرضلاو ل هاسعلو

 ةرج |وران اهفرط يق ةعشلاو

 مزج دحا يا طر رثان رادل اب املاقيعن راتلإو |

 ه١1



 | ثصلخيالو اًضيا سانلل لمعتسيو .اًضيابسفن جيرلا ىلعو
 | قي رولا لرقاهتشر وابل زءاظ وياك يضل
 * طارضلاو طاخلا ريفك طارشملا ليلك ةيرجتا ةمافملا

 .طارضلا طورضلا * ةريفكلإو طارضلا وذ طاّرضلا

 لاقبو.من نضال ١ طبرضلا * 0-0 2 كيسا طوكرفل ةنإو

 يال نكايشما لطب ةوعأ و ظركم نب 2 5

 لولا هدب جري تابئررق ةماعلا دنع طب؟ ئضلاو

 اطْيررَص ةلضنلاو لرب طيرسس ذخالاو ٠ ها

 هاو ٌردصم طرضلا نس

 طارضلا اهيلع عقو اهبعنص اذا ليق.روتسلاو بنكلا نوب

 فات يا اطرض ًالا ريعلا ىدوا لثملا يفو . نبجلا نم
 0 كيان بّرضي . طارضلا الآ ِهنّوق نم قبب لف

 نمو٠ هب عفتني النا هن قبيل ىتح ءيثلا تاكفلو

 حرص مهضعب هت لص علا تن اطول جانب 1

 .كلذ لجرلا لاتفط هرضف هبلعدش م ةقوذ كريو الجر

 ىلع در ادتفاو هتوق عم وكنب يذلا يوتلل 55

 لوفر ةفمو طاّرضلاو 310 9هطئررغلا 4 تنيحشلا

 ياديطا عيدبلل داع ن؛ كاضلا

 02 ىلع كمةيدل ئبدبلل لف

 دوع لغاباي تببغا طر نم

 اهكست عيطسال حيرلا اهماف

 خواد نب اجمل غلا تيل ذا

 هب بحرف بحاصلا ىلع موب لخد عيدبلا نا كلذو

 : م : 2"
 ي ب عيدبلا اهثيبق٠ وربرس 1 - ةعم ةسلجأو

 اذه يالوم اي بحاصلل لاقف عر ةنم تتلفا سوأج هكا

 ايلي تح رهو لبال بحاصلا لافف تغن لا ريرصأ
 هيلا بتكف ًةليوط ةّدم ةنع عطقنإو فرصنإو عيدبلا

 طورَض هنإو . طاّرضلا طورَضلا * نينيبل اب بحاصلا ظ
 ج هاطرض فئالاو٠ طّرضلاوذ ظّرضألا 7 غض يأ

 قمدلاب لوط لسع

 يناملا زعغلا
 انا

 عورض ١

 يول

 عرذ

 هةنم اند اًعوُرَض عرضي هيثلا نم عبسلا عّرض

 ماجلاب ةسرف عّرضو .بيغلل تند وا تباذ سمشل |و

 كه عوموولا|عرصو لذا اًْرَض عّرضب ووخنوا
 ناكن»إ “و 1 5و عطخت ا

 سلا تّررف# فعض عضو لذا عوَطو عرضوا
 ةفطكبالاو كردت ن :اناحردنلاو.بيغلل تندوا خوفا |(

 ةعراضو٠ ٍناغور يف دا ب ملفا

 .جاتنلا كيعاببا ! لزن زن ةاشلا تعرضإو .ةهباش ةءراضم

 ىلا لذملا ةنمو . ةلذا انالفو .هل ةلذب آلام تالفلو
 عّرضتو . ةجاحلا دنع لا ذل بّرضب ٠ مودلل ينتعرضا

 ل : نالف نمو ٠ ديو

 ىلاعت هللا ىلإو ٠ ناغور يف ةنم برك ةنمو ٠ صلق لاظلا

 كالا كلل, ءا؛ضوف وا نعاطتو: لكاذتو 0
 لكن م ريغصلاو فييغل ١ فيعضلإو لعاف مما ع راضا

 .ردصم عّرضلا * فيعضلا ّندللا ريغصلا وا ءيش
 فنلدملاةلزتلع هوغو رقلاو ةاسنلل وا تيا ةتاؤتذلو
 ج (ي د ث يف يددلا عجار ) ةأرلل يسدنلاو ةقانلل

 . عورض ج للبحلا ةّوقو ليلا عْرفلاو
 درك عّرض 5 فيعضلاو م عّرضلاو

 اضيا عّرضلاو . ٌعَرَد ٌرموفو عرض لجر لاقي
 دفدعلا لا ريغصلا و ١ ءيش ا

 (ةللدلا 2 نضال

 ةييظعلا ءاشلإو هاسنلا ىرم هلع 1 ا
 عورضلا * لآذتملاو عراضلا عج ةعّرضلا * عرضلا
 + بحار يبكض يبا سنع عوُرضلاو .لل ذناإو ةاعرضلا
 ذيع اديلبتااا ةسيييبوال قاربت و ةاعرملا غيرضلا

 3 ًالساو هقبحل ةباد ةبرفث ال اعيرض ةسبايو اًقربش "

 قورع هل نجلا ءاملا ب تابن وا بطرلا جئوعلاو

 ربصلا نم ٌّرما ميج ل يش وا ضرالا ىلا لصتال

 هل يعرب نانم تابنو رانلا نم ٌنحإو ةفيجلا نم نتنإو

 لك هللا اقرا را يخلو عرجخ لك ق نيوتزعلا
 . عراضلا عّرضألا + ةآعرضلا ةعيرضلا**مللا تحت ظعلا



 سرض

 رعارض اط يا ةرضو رض ةآرم ادرس «تفسم ظ

 ا١اخ ام علكرورضلاو:.ةعننللا فاللخ 000

 رّرضلا ةباصا ن نءهو

 لارح

 نم باصامو لغلا يازلا ديدشتب
 | ةيبيل نيت زوز مازفلا

 ا

 | دسالاو وكل

 هتان 1

 ةديد يا مزرض ىعفإو. نإللا ةليلثلا ةريكلازوا كياَيع

 ٌضعلا ةنش:ةيورضلا <ىذملا
 انيدجةضع ايؤَض ةسرضيا وفلل نوح

 تمص لجرلاو . مهلع ٌدعشا مون ٌنامزلاو«سارضالابأ
 ارتو هلع عضو مث ورع ةننا رتفاريعبلاو٠ ليللا ىلا ةموي

 اهاوط اهسرضيواب رضي رببلا سرضو.هب للذيل اًدِقوأ

 55 هكا ٌسرضت ةنانسا تّسِرضو .ةراجاب|

 .ةنكيلإو ع رج ترك يال 3 6 0

 .ةبحسا مالكلابو . ةقاقا ةسرضإو .اوداعتو اوبراحتأ

 .وتسي مل ةانبلا سراضتو .اهلَحأ ةنانسا ضماخإوأ

 ج ْندلا سرضلاَو . انهو انه اهنابن كسا سرض

 ايانثلا ىوس سارضالا برغملا يثو. سارضأإو سورض ا
 .عيتووي دقو كّذم وهو نيرخ اولا نانمنالا ل

 تايعابرلاو ايلا ىوس امن سارضالا كتراروهتلاو

 5و | ررض ةط

 ) "أ | دينا 2 ادد هلق الك رك

 ا ةسراضم مولا ادا ١ 5 اكتراصف ارضا[ ْ

 |ضرإو .ردصم سرضلا * اوداعتو اوبراخت اخت موقلاو

 ةرطاإإو ةنشخلا ةيكالا اضيا ١ سرضلاو٠ ةعبرأ ف”٠وحت | ريرض ةقان لاقيو. 3 ماساتمو هل 0 اذاأ

 عقربلا تنرع فكو ةولصلا يف ماينلا لوطو ةليكلا | ثنوم ةريرضلا ** بوغللا ةئطب ةديدش تناكاذا|

 ذج تيعحأ كمرلاو جل او اًضيار ؛ارضلاو٠ تابت ليقلا ةوعلاكا 1 ارض جريرضلا |

 بمصلاو عوجملا نم بضخي نم سرضلاو ٠ سوُرض جا نم رارضإلاو ٠ احلا دو ةٌرضتلاو ةررخلا * عيواحلا
 تعب سرس ٌسِرَض لجرو» ىلا ع اهغدم نكرر كنت يلا ليخاو لبالاو هاشلا

 ةديدشلا سوُرضلا برحاو اهبااح نحن ى اذا عملا يا رض. حو كمئانلاو لاف منا هيه .طاغنلا|

 أ

 حرلا كلذ جورخ ىلع قلطبو . روكذملا جيرلا جورخ | دقو نيكفلا نم ربناج لكذس ةبخ فورا ظ

 5 4 رص #1 ا

 1 7-5 اهيف وا قرد نم ةنسملا ا مزرضلا

 و دير جرخأ اطارضوا

 طرض

 رع ادب ىّوطي رجإو او أواه

 ةقانلا نيرواملا»

 ةلودلا فيس نب للا دبع لرب ينتملا لوف هناا

 ىد اموٌودعلا نش 508

 يلغن امو سورضلا برملا هل تءةاجو
 تي ف ذو ةراجماب ةيوطملا يبل لوح

 ايل كنكلاو

- 

 03 ع + نع

 ةسيرضلا ةهاطا 1 يما هدال اج

 يول ا نورد رفا لم « نسب تاغ
 الو هةبرف مل غض دسالا سرضم أو سرا ديدش

 اا هيف يثولا نم ون سكرضملإو .ةعلتبب ||

 . ةراجحاب هي ةيوطل

 ا جان ان. ئاوحو نيزخ
 رتلاو رفا هنن

 ضراو طدل.ا ريبلا ةسورضملاو ٠ سارضا

 تال ع ل 127 احا تتربع
 لسنلا ميلا وخرلا ةماسرضلا - مسرض

 عابسلا ركذو دسالا مضْرَضلا

 ايوخورلا اطرضو اطْرَص طرضي راما طّرض
 ُط رضو :ةكروص عازم

 طرخ * ةبجاح قرو ةنيحلتّدخ اطَرَض طّرضي لجرلا
 اةنم طرع امذي ليحت|هكاو ظارملل قم راككراتلا
 ةطرضإو .هب ٌصزهو طارضل اك همنب لمع هب طّرضو
 طارضل اكويفب لمع دب طرضإو . ةنم طرض اموب لمع | اي

 ةيديبزلا ةماقملا دي يريرحلا لوق ةنمو .عب ةعزهو
 توص طاَرضلا* ايفالتم دفنا مث اًيزاهتم يب طَرضأف
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 ررض

 زيغلإو رمال | ١ نيتأرما ندب ا را ع

 اف | يف ةب ةيهاد يا ٍرارضا ٌرض ل لجرو : ةرض ىلع 1 رملا جوزت

 |جشالث وا نيتأرم نيب ةّراضم يا رض ىلع جزتو . هبار
 ال1 ويملك ىرملا» لامها رس ركفلا
 | دنع رّرضلاو .رارضا ج ءيثلا يف لذدب ناضصقنلإو

 أ ةنامّرلا ةكرشلا * ةحار ان مدلا ناليسوه هابط الأ

 | :ةاّرسلا ضيقنو سفنالاو لاومالا يف صقنلإو ةدشلإو
 | تعيجول آر لا لاق: راكذت ريغ نم ثنارم مسا نفَو
 سبأ ىلع ةارضلإو ةاسابلا
 فلا ز زاجل من ىل ع ةيعنلا ىف 357

 اديشن نوعبجت 5 رض

 ردك ”مسإو “أو ةألا ة

 3 :ذالاو لاخلا ةّد هدحو 5 داالاو ةجاحنا

 نطاباو ١ وأ م اهبالا تحت ةيغألاو يدنلا لصاو تفلخلإو

 ب مس نع 000 ع 0 يلا -

 ند ةعطقلاو كريغل وهو 4 ع كيتمل لال

 ةازما ذالك 1١ لاملإو مغلإو ا قالا

 هاد مهب لخملا ةنمو .رئارض ج نانّرض اهو اهجوز

 رعاشلا لوق هيلعو : دسحلا يا رئارشلا ]||

 ابهجول َنَأَف ءانسحلا رئارضتك

 |يناج نم ةيلالا نانّرَضلاو .اههجو نع نأ يأ

 | سننالا يف ضفنلا ةيقلإو «٠ قبلا ارجو اًهظع
 ةنمو٠ .ت نا ج ةجاحلا جلاب ةرورضلا #2 ل اومالا

 م كارل اقل 0 0-1 تاروظملا - تارور لا

 قا عزف قر ناو نانالل 4 نك بخل ا
 نع كولا ِك اكفنا هل اهتسا نع 3 0 نييقطنملا دنعو

 | ةيرعشلا ةرورضلإو . قطان نوح ناستالاوحن عوضوملا

 ظ ةظفاحعلل رثنلا يف زوي ال ام باكترا ىلا ةيعادلا ةجاحلا
 رعاشلا لؤتكرعملا كرو لع

 و رطضا

 ارذ يْبضلا ةنإوع ناب .. لع اباو اًماح '"غلبآ الا
1" 

١12 

 | ه

 ا
 أ

 لعفلل راينخالا ندا ةاسام ىلعو 1 لكالاكاًيوق هاعدا |

 اكو رك لامس د توخ :ليذلاوهوئيمدب اما

 نم ّيثالو . ةرورضلاب ناويح ناسنأ لك انلوتك ٠

 ررض

 لزعاب تودغانو جايلل موب

 لع ةظفاحعلل ةعوطقملا غلبأ ةزمه لصو لوالا نا
 يفاوق ةبسانا فرصنملاري 3 !:لوغاوتك ينافلإو :نزولا |

 دنع ةرورشلا هذهو .يورلا ةروسكم اهنال ةديصقلا
 ا كلل ستلا يف كتب رونا ةزهعا تريرثآلا
 ةلوق وهو يرشخزلا

 انما نط نط وفضنللا وورق

 ديدشتو ثفينختو لصوو 'عطق

 كلير :ناحسإو قمتم

 ديدعت "ين فردصو د تف
 لعتسا ةنال ضورحلا نوناغب لالخا كيرحتو هلوق فو

 ١ رمي فرو ال وهو طيسلا ضورع يق عططقلا

 فول ام ريغ نأك نإو ةكرتو لوقي نا ىوالا ناكف

 ىهو .ةرورضلا ىلا ةبسن يرورضلا * 30 امتسالا ف

 هبلا ةجاحلا وعدت ام لعو هيلع رك اه لع كب

 ةلباقم يف لاقي تا رورصلا و شعترملا ةكركك كرتلإو |

 ةلصاحما ةروصلا ىنعب لعلا نوينظنلال اقوة قاسأالا

 فقوتي يذلا وهو ٌيرظن اًمإو ءاضياٌيرورضلاب سيو

 يرورضلا تنم ةيرورضلا *بسكو رظن ىلع ةلوص>
 ةّيضق نييتطنملا دنع ةقلطاما ةيرورضلاو تأي :رورض َج

 لومحلا توث' ةرؤرصب اضف ٍح ”ةطيسب هيلو

 .ادوجوم عوضوملا م 1 عوضولل | يف

 ء[بطالا دنع تاّيرورضلإو .ةرورضل اب رج رحب ناسنالا

 خارتتسالاو اةظفيلاو .موللاو توكسلاون ةكرشلا يف
 ةيناسفنلا ضراوعلاو بارشلاو ماعطلاو سايئحالاو

 جرصبلا بمهاذلا ريرضلا * نادبالاب طي لا ةاوطإو

 كد ةطل اخ ام لكو لو زجلا ضيرملاو .رارضإو هارد
 مسجلا ةيقبو سفتلاو يدإولا فرحو ةّراضملاو ةريغلإو

 ةيثلا لع ريرض وذو ثيرض ةنا لاقي ةروبصلاو ربصلإو



 جراض دنع يقاا نيعلا 2

 ناك ممسوَص الطلا ملك ةيب ظ
 .:لا ىرجم ف نروكي يذلا بلطلا نغترفلاب:دارأأ|

 ارعاشلا لوق ةنمو 5 ةريحاب غوبصملا جيرضلا * هيلع |

 اهلينق "6 نم لمانالا َج ا ْ

 ريم ٌودعلا ىرخا ىلع قيَح

 +. 2-3 0 ل 51 ند

 رماووعشا هاك عرضا ١ حرض ٌودعوأ

 قاشملا جراضألو .رمحالا غيصلاو داوكلا سرفلإو رهحالا|

 نود وهو ةر شخ يتوصل باين نيو. مديؤلا جرو ْ

 عجاَرَض جّروملا عجْرَضلا
 .تحر اًحاَريخ حّرضت اجرب ةّباذلا تحّرض

 اًحوُرض قوسلا تحّرضو . اًضيا حاّرضلا مسالاو
 .هاحنو ةعفد اًحرض هحرضي يثلا حّرضو . ثدسك |

 ةبادلإو .اهانلإو اهعفدو اهحرج ينع نالف ةداهشو

 ةحراض * احيرض هل رنح تيالو . تحمر الجرب
 قوسلا جرضإو.ةبراق انالفو .”ءامارو ٌةَباس ةحراضم
 حرضنإو . هدعبا ةنع اتالفو ٠ هدسفا يثلاو .اهدسكا|
 هبل ازاك حاّرض #ي ميجماب جرضنا 5 دعابت مولا نيبام ْ

 ءامسلا يف رومعملا تبيبلا حاّرضلاو٠ حّرضأ, ىنعمب لعف مسا

 حرض ةينو. دسافلا لجرلا حرضلاو .دلجلاو ردصم
 الجرب حرضت يلا ثباودلا نم حورضلا نب ةدييعل يا

 زفحتاو عفدلا ةديدش هيسا حورض سوقو ٠ خترن يا

 او ا ج هطسو يف راصف عفدنا يا ربقلا بناج نع حرضنا
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 | عقي يذل لظلاب ٌرتعسم هنا يا .ةفنرتاسلا ياكلابوأ
 يا لْمَج هيلع كاضي ال رطوق تيكسلا نبا لاق

 | يذلا ةعسإو يا ةجورضم ندعو . دّروملا قوفو عبشملا ظ

 هضا وبلا | حرضلا «ةبمكلا ل ايح ءامسلا يف تيب وه ليبقو . ةعبارلا |
 ىه ٌرطضاف ألو ةجوحا هيلا هَرطضإو . هيلا جانحا

 |ةطسو مقتسملاٌقشلاواربنلإو ديعبلا حيرضلا * مهسلل

 الا | ةنال اًحرض م ليق .دحلالب وا بناجا يف دحلاو

 وشو ٠ ءيش لك نم ضدبالاو مركادسلا ضيا حرصا ا ءأ لوق ةنمو .٠ عضوم م ملز لمافمل نسل
 وطقم

 ررض

 ةيحان ِ هرم يا ح

 ياخ خادرض ةلفن * ميش لكن م هلظملا عدرا

 3 ا
 ةيرك ذ كةيفص |
 ا

 ثيدحلا ةنمو لبق | .دسالا ج ضلاو .”جّرضم اهدحإو ناذلتملا بايدلإو ٌْ

 جوزتو» لا ازهو ضرمك سفنلا يف ام ٌصاخ مضلابو | .حانجما ليوطلا رذصلا يحَرشضلاو إو حّرضملا * تاَرَض ش

 . كضعب يندب |

 يا ةعنن ٌدض ارضو ارض رضي هب ٌرضو ُهرَض
 . سا مخلابو ردصم فل اب لا وا .رّرَضلا هيلا بلج

 لجروهياع كدضي الو .ريسلا نم هدنعام ىلع كديربال
 نرم لجراا اذه دنع ام ىلع كديزي الجر دتال يا

 ”هراضو .ةرثكلل دش . هرَض اريرضت ريض * ةيافكلا |

 .”هماضو ةنل اذ اَنالف ٌراضو . هّرض ىنعم اًراّرضو ةراضُما
 لاقف. ةمايق هلا موي انبر ىرنا ليق ةناك

 لاق.ال اولاق . باح ريغ يف نسمشل ا ةيؤر يف نوفاضنا |

 ًاماضت نوماضت ال يل : ىلاعت هتبؤر يف نواضت ال متاف
 ةّراضم ٌهَراَخ نم وه ليقو . ضعب َّن

 ىلع جّزت ارارضا لجرلا ّرضإو .ةنلاخ اذا ارارضو
 ىلعو . عرسا هيلا رضإو .ررضلا هيلع بلج انالفو. 7

 ىلا باححل إو طئاملا نم ليسلا رضإو .ةهركأ رمالا

 0 اند اذا ن 98 قولقاب ل انيقة يكد نهرالل| 8

 ىلع سرذلاو . عارسالا 6-5 اودع رضا .انيذش

 .ديبعوبا اهاكح .يازلاب برضا ل ثم هيلع مّ ماهللا ساف

 رعشالا لاق. لاملا نم رض هيلع تحار لجرلا ٌيضإو
 ٌيدسالا نايفزلا

 ٌرضم يع مهف كناب !ولعي نا موقلا يف كبسحي
 اًرارظخا ةيلارؤطخاإو . زيص ةبابضا اروضن ةنمارّوضتو

 * عفانلا اًدضولءافمساذ ااضلا + هيأ ١ ىا لوهجملا ةغيصب

 + ةجاحلإو ةّدئغلاو طقل | ةاروراضلا *« ةجاخئاروراضلا
 يف صفنلاو رصيلا باهذ ةراّرضلا * ةجاحلا ةروراضلا

 لاحتا وسو عفنلا ٌدض ٌئضلإو رضا «سفنالاو لاوم
 .رزرض لك يف عئاش منلاب ةرضلا تايلكلا يفو .ةّثشلاو

١١١ 



 جرد برض

 اهتومسي زاوكلا لهإو قارعلا لها ةغل ةبراضملا ليقو | عضوملا بْرَضلا رادو . ةنم ببورضم يا ُببرض ”هردو

 كآرتالا دنع فّرعيو . ماردلا ديف بّرصُت يذلا
 0 احلا لضالا للملا ةةيبيافلا) (ةناطكتملاب

 برض ردصم نابَرَضلا * براضلا برَّضلإو . ثندوب
 ةرلل ةيرضلا »*« ةباتدح رهدلا نادم : رم 7

 .ةلحاولا ةعفدلاو وريغو ناو.لا يف دا لاو ةهاعلا,

 ةعفد يا ةدحإو ةبرض الا كلبلع يل امذخآال لونل

 لوقي نا ىلع صاّرغلا يا صئئااغلا ةبرضو .ةدحاع |
 *اذكب كلورف تجرخا اهف ةصوغ كل صوغارجانلل |[

 نط ٌسودانلا ةبارض ةذمو : برضلا ريكلا باكشغلا

 ةكيرعلا 7 براضلا تلووضلا *عرذلا دنع هيلع برضل

 بيرلو قرض 8 قوافل 1 2 براضلا أ

 بْئاَرض ج لكشلاو لذلاو ءيغلا نم فصلا اضياأ

 حدقلاَو اهب برضي يذلا وا حانفلاب لكوملاو سارلاىأ
 بيصنلاو مانا يف حاقل ةّدع نم بآحي نإللإو ثلاثلا |
 ظ
 ةيعحاإو ةعيبطلا ةبيرضلا *"ةتموتكت ام وا ضيحا|

 . . 5 2 .٠
 قا فوصلا وا نطنلا جياوم ةعطتلاو هدحو كدتعرا

 / 2 1 5 2 ع ٍ 5 0 17 7

 بئاّرض ج لزغي مث رطيخي دشيو جّردب مث شفنب رعشلا |
 | ناك نإو هاطا ةنلخد انإو فيسلاب بورضملا لجرلاوأ|

 ةليكالاو ةويطنل 1 مسالا ددع يقراص ةنال لوعنم ىعكب

 بورضملا دسح نم ةبرضلا هيف عقن هذلا عضوم او

 ةيزجلإو داصرالا ةي ذّحؤؤن يتا١ بئارضلا ةلحاوو
 ردصت بارضإلا * هتلغل دبعلا ةبيرض ةنمو .اهودثو ْ

 لابفالا دعب ءيشلا نعضارعالا وه ةاغل ادنعو .برضا ظ
 مدفع ا فرحو. اًردعلب انيز برضا و هيياع

 يا ) ,هجو ريغ 0 ةكردملا اَرظظالو تار 3

 كير عرفو كراَص 1 ء.ددصوم ةبراضللإو٠( ماظن ريغ بَ ٠

 جادبا يفو :رخآ نم لمعو لجر نم لا جرلا ي

 ايبا هس ةكرم لكملا دع نكرر ُُ ل 2
 لك طرش نا ةعاضبو فلاخ نا ببصغو وروهظوأ|

 .براضملا يرلا لك ط رش نا ضرقو لااملا بال جرلا |

 انج

 | يدرو م.ةصلاو دياجاو 2 او سانلا نم نطللاو

 ع رلا

 0 اًبَراضم ىسي هذخإو ابراضم ىتسي لاملا عفادو .اًضاَرق
 فى 3 فيسلا دد>و برضلا ىنعم 0 فالصم 1770

 ةقانلا ثنا لوقل.نامزو 0 مسأ برضأ او: براضم ْ

 ركالو كرفالو لسا هلق يرضع كب فوك
 برضم.إو برخملاو دك[ و عنو قرب الولا 2 ا -ِ 0

 ةاوزهم تناك اذا ةاشلل لوقث للا هبف كيسذلا علا َِ >7 ا
 َ 1 . ٍي 1
 دوعلا د ٍفْرَرَص 5 باّرضل.او بترضملاو . 8 4يف ابمحإ 0

 /ل اهماظع هكا يا برشم امم 0 1
0010 
05 2 57 
 نع

 طاطسشفلا عنا ثبَرضللاو 1 برضلا راثكلاو ةهريغو

 2 4 أ

 9 ل
 ةبرضكاو ةبرضملاو . اي ابرضم ةيح تيار لوقل .ككدنن ال
 را و اقوا وبما اداوتملا حا

 اهو :اًضيأ ةباوض اط ل اقيو عرالا دنعو لعوب برضُي ام
 يضل كيكوع يال وفطم طابو :ثيدلوألا هالك
 كيدخإو . نطق اهب نيطي#+ نقاط وذ 1

 قاروذكس ذا تقلا 00 نيثدحلا دنع برطضملا

 || نانعلا برطضم ءاجو ٠ تافصلا يف ةيواستملا ةاورل| ونتم
 رعاشلا لوقو. !درفنم امزينم يا

 ”يلابو يلاب ام ةعيط ين
 20 2 ”عدانم دالبلا فو

 نم فنصلإو لوعفم مسا بورضملاو . ساو لاجت يا
 برضلااب ظغملا بورضملا نسودلاو:هيثلا

 ةطل بوقلاب مدلإو. هش اجر ض هجّرضي هجّرض

 . ةاخرا بيجلا جّرض * هاقلا ضرالا ىلا ةيشلاو . هبا

 بوذلاو ةقّوزو هس مالكلاو .ةراغلا يف اهضكر لبالاو
 جرضتو ٠ هامدا مدلاب فنالاو . ةفحأو ةروحاب ةغبص

 . راجحا ٌةفاو .عفت رئوتلإو : ىّقشت قربلاو . عطلت بونلا

 هجرض لافي جرض ةءواطم جرضنإو .تجبت ةاراأو
 ديصلا ىلع تّضقنا باقعلإو .وشناف دش يا جرضناف

 عوقلا نيب امو .تءسّنا ىنرطلا انلو . قش يف تذخاّوا



 برض

 هبرضي ةبرضف هب راضؤو. نيبو كضر

 ةعبط مدلل برضو .هيأع ةسفن 72 اًشاج

 يذ قرعب ( 0 يا) ةنالف هيف تبرضو. ةغاص ماخناوأ

 |ونوكب بسلا لتعم ةنلعج ينعي. سابنلا يا ربع |
 لوهجلا ىلع الغم كلذ برضو. يرخلا هيبأ نم سيا

 | اهباصا اضبا لوب جا ىلع ضرالا تبرضو» .َلِوج يأ

 برضو.لططلا ن يال لؤتن 6 يا برضلا

 هب رضا ثابنلإو . دربلا ةبرض اَبَرَض بّرضي لجرلا|
 اهبرض داج ةباَرَص بّرضت هدي تبّرضو .جرلاو دربلا |
 كلل ىده ةبرض فنعم ايزضت ةوضوخ دشاوأ

 ديزو . جلل ضّرعت نالفو.ة ةطلخ ءيثل اب يللا بر ظضوأ

 اهطاخ ةبوضللا دال و .تراغ ةنيعو. .بيرضلا برشأأ

 لوفن ةماعلاو٠ ىرغا مونلا تيب تارا .نطنلا عم

 ةدعابتم ةطارخمديلا لما 6 يا فاملل أ كا ا

 برضو هدلاج اًباَرِضو ةبراضم ةبراضو .هطاسوا يف

 هلام فرجن لاملا يف ةبراضوةل بّراضو .رم اك ةبرضي

 عقو موقلاو . ماقا هيب يف لجرلا برضو . ضارِؤلا وأ
 |و ٠ قرطا ٌُنالفو .جضن زبخمإو . عيفصلا مهيلعأ
 .اهب رضي ةلعج ةفانلا لل | لجرلإو . ضرالا نع ةفشنا |

 . جامو كره ةيثلا تكضتول» ضرعا ةض برأ |

 برطضاو .اًضعب مضعب برضو |ودلاجت مونلا براضتوأ
 لاط لجرلاو .اًضعب ةضعب برضو جامو كرت ثىثلا
 ,بهسكأ لجرلاب ١ لضات .ةواخر عمأ

 معلص هنأ ثيدحما ةنبو.هل برصتوا لام
 ةلرترضي خرا لاس ا ديدح نس اياك 0

 مم لكب رض يأ فويشلاب اونزطضا لاش ايزل

 |ةيرضن ةبراض/ لاقي برصلا ىةلاعم هكا[ د

 أ هاا مم ووسأ

 سايفلا ه ىربكل اب ىرغصلا نارتقا|

 .طظلغ و رصن باب ن

 عجار ) عبطو نر تاب يقعلا

 اهنذب ةلئاش يا ةبراض - :.+ براضلا قوم: انغلا
 يتا ١ براوضلا ريطلاو .برإودو تانر اض جرم تاك

 برض

 :ددوروما تن لجل :برظما) ليس ةحاصا ىلع انبرضو فنهكلا ةروس يف نمو . عمسي نرا ةعنم

 ضيا لسعلا برضنتسإو.٠ بهذو ءاجو كيتزإو | الدم ”هللاو ع مءاذك

 مسا و راضلا 7 باّرضل ذل لا تيعشأ ةفانلاو

 فرضي كسذلإو 7 . اك اهينذب ةلئاشلا | ةقانلإو لعافا .رفن يأ 0 برضلا يف ةبلغ يا

 هب نيمطلا ١ ناكل اهي كرا وأ ابايجي يا حادقلاب رماللو. لام هيلا برضو. .ويف نأ قوبلا عي برضو

 ملظملا لبللاو لهسلا يف ليطتن ةظيلغلا ةعطقلاو رج

 مالاو ايندلا تلو ًالاشو اًميِءةنِلظ تبهذ يذلا |
 تيما لل يبه تبتلا يشكي 017 ويمن ةنانلا
 هيت ساي بف . يريرما لوقو براوض
 ةيزرطملا لاق نيل اسبلا نجدي براضلا ريسا

 *(ملز يف َلَزلا

 امو لكشلاو لذلاو ٌردصم برضا * قزرلا بلطن

 بارضا جرسكل اب برضلا وه ليقو لكلا ب بّرضي
 نرم فنصلإو للا فيقخلاو بدنلا يضاملا لجرلاو
 ا اعلا راطلا غرف
 جالطصا ل برضلإو (رهشا كيرحتاب بّرضلاو )

 تييلا نم يناذلا عارصملا نمر يخالا هزجلا نييضورعلا
 سس هلا ع أ لوق 53 لديك

 جنم نيي ام موقلا ةاميُط ٌلظف
 3 ريدق هادز فرععفم

 تيرطللل دنعو ٠ بارضإو بورضو برضا ج
 دنعو٠ ىل حلا

 نك امس رق) علا: دحض ملص نساسلا
 ا شل دج ورك دجال كل منالا ةديلا

 بو همدان تم عه لد
 ىه لدا برضو .ِل اثنا ةعبرا يا دحاولا ىلا ةعبرالا
 .عيدبلا عاونأ نم وهو وريغ يف ةرمأ رهظيل ءيش ركذ

 رعانتلا لوق ةئمو |

 انرزتول نا قبرطلا يف انل فق | لووفلاو ١ مناك تنلتخا ملبح برظضأو ٠ غاصيو

 هرانررلا تنصت ىيرظلا ف ةنقو

1) 



 أرض

 | ةظفلب اهفادراب سومافلا يف اهيلع ّلديو ةريثك اهلاغمإو
 دالظلا عداغ ورع ةليزق ةظاوتنوا ىرت اك دِض

 ءايفانتلاو لباقتلا اهتم ناعم ىلع قلطي د داضتلا * ٌدِضلا

 ىهو قابطلا اهندو .لاو>الا ضعب يفو ةليجلا يف
 ثامإو ىكبإو كحضا وحن نبداضتم نيينعم نيب عوجلا

 3 ىو هي قخئو . عيدبلا لها نايلطصم نم

 يعارحلا لبعد لونك

 لور قم رسب يبجتال

 ةهج نم دحاو لحم يف امعاتجا اماذل عنقك ثيم

 نب :لبغلا 50 نيلكدملا حالطصا نم وهو .ةدحإو

 ىلع اهنم لك لّثعت فوتبال ثيحب نيدوجو تيدا |
 نيب قرنلاو .ءامكحلا حالطصا نم 5 0 لقعت| ظ
 ناعفتريالو ناعمدجيال نيضيفنلا نا ضقانتلإو ٌداضتلا|

 ناعتجيال نائضلاو .مدعلاو دوجول ”ك( نادننيالو يا)

 .لعاف مسا ناضل .ضايبلاو دإوسل اكن اعفنري نكل
 قاضآ] و (!ًداضا فل اع خلك يلو تخل اذغز ةابغم لكي
 مل |ءانسلا لذه فل اخلإو .ةلظلإو رونلاو ءالإو رانلا لثم

 لامثلاو نيل إو ضرالاو
 ةليسو ةحصا اًنْدَض ةندضي ةندض

 * .بضغ ( *زاي ) ىَدَص ىّدضإ هيلع يِدَض
 هنآلم ةدطاإ هانالا:ىدخإ7 0اس تا اضم كادانقاأ|

 .داوض ج ةيداض قئنالاو. لعاف مسا يداضلا »**'هعرتاف

 4-2 لا 21

 ٌُبحاصل ةنإو ٌردصم ىدَضلا * لعف هل فقحيالو
2 * 
 دض يا ىدض

 0-0 اخنلإو لفملا لد لطي ةناف درغل اكو . ضبا ءارشلا ىلع

 | تيينعملا نوكاهنمو . امهنيب ةلباتملا موي ةظفل نكلو ةاكبلا

 وب لآعتي اموا جيقلا مالكلا يا يدإوضلاب ىلا لافيو

 هنذا ىلعو: دد حيفركُذ دراب ديدح يف برضوا لبالا تارضنا * ياوعلات رضي ةوثلا ًاَرَض

 ترص

 تسبيروتل إو ل |و .تن يم ءارضن

 ةباصا اًبْرَض ةبر ضي اهوحنو اصلابو مدي درض

 لصاو. هب عفو ١ تيا .هدلجطوسلابو .امم ههمدصو

 لم عرفتم يلاملايقابو. هيث ىلع هيث عافبأ برضلاىنع

 قلما ةيدب لعو ٠ قزرلا يقتبت تيهذريظلاتّبَرَضو
 ىهو .فاضنلا ةعنمو ِهعَرخ نالف كن ىلع يضافلاو

 ىل اًيزاغوا ارجات جر انابّرضو ارض ضرالا يفو.زاهم
 | ريغ نيينعم نيب عيجلا وهو داضتلا ماهيا سي ام
 1 ظ اًرض | نايتوتحا اهاينعم لباقتي نيظفلب امنع ربع نيلباقتم

 لغلاو دلع رهارنو اقل ىرالا كفو 0 5

 تشفف اهجرف تبزضف اهبنذب تلاش ةفقانلاو . ع اًباَريخ

 مونلا نيبو٠ ةطلخ ءيثلاب ّىثلاو .ةبراضو براض يفأ

 قرولإو .غدل برقءلاو.عمس ءاملا ينو. هذختا نيللاو.كسفا |
 .كّرت ةيثلإو ٠ !,ارضا ثدحا رهدلإو .جتخاو ٌةمد جاه

 نع اًنالفو... ضرعا انك ةهنع برضو. لاط للاو

 ردبو٠ ةنع هكدا انك نالف نعو٠ ةنع 27 نالف

 ت71: نما ةلها :هيشا 'لِجَرلاو اتعب اننني زرهدلاإو ةرانثا

 .ىضم نامزل او :فاخو نبج ضرالا هنق ذبو.ئامأو
 مهلا لاباقإ ةولطلا برضو: ةبلظو ةيدشكا ا ذفللو

 شاقل تاراشو: ةقرطملاب اهدات وا برضب اهعفرواهبصن

 اهعضو ةيزن 4ا مهيلع برضو. وردقب هرّرك هاك فانك

 . مهل ذا ةلذلا مهلع برضو ٠ .اهب ممزلاو مهلع اهبجوأو

 دربلا اًنالفو .تييخ اههسن تويكتعلا هيلع تبرضو

 ترظاا مس سول ل ةباصا

 رقي و ا ماجا (رسبل
 [هل ام محب اًنيش ةنم ذخاي يا ثلذل اب ةنم برضي ءاهتنلا
 .اهعل اجا وهو حادقلا برض نمذوخأموهو .ثلثلا نم

 روزجا ةيس برضو روزجلا ىلع حادنل اب برض لاقي
 ءرما لوق هيلعو .اويصن اهتم ذخإو اهيف كرش اذا _ممسب
 سيفل

 يرضنل الا رك انيع تفرذ امو
 كلك رعود

 حت

 ل



0 

 سرفو ةييعللا لالالا نأ |
 ال ةأرما اضيا هايل .ىضالا|

 ودك

 | ةيرالا يف تا ةيماضل اوم لخغلا نت وبلا يف قا ةزفاظلا
 .اذ لظال يا ٌلظا١ ةيحاض ةرهش لاقيو .اطوخ امو

 برقو ند ءايضل ا | الع هيدا ةيحاض ةلعفو

 | ىهو لعالا راهنلا 00 دنع لن قوارب فلولا
 راق ءاوضل ايف لكؤي هج ل ةايضل |. 0 ا

 ةم نرلا وذا

 هئاض نم ايحاض يمي َروُأْلا ىرت

 لورسملا ئزرعجلا يشم لذه 5

 كعب ١ هموم نمل زد ا ا ىضلا |

| 5 « 

 ركذ نمو. يد مج اهنا ىلا بهذ ثنا نف : ركذُو

 فرصنم ريغو . دّرص لثم لعف ىلع مسا هنا ىلا بهذ

 وصال لون دقت لع نيس ا كالا
 امو .سمثل | اضيا يضل إو .ةنّونت ) كموب ىخ تدرا

 رض لصالا يف ىضلا لببقو: ثايب هسا ىخ هءالكل
 ضل | يع 1 مثلا

 1 0 0ئلق 8 ض كلتا احلا سل

 ثوم لولا نم هل هشلا وا

0105 

 اذا ىصو

 0 * ضيع سو هيلا ل1

 * اهتنأع رعش تبني
 ةنايمضل | + يضل | يف لكآي يذلا لاجرلا نم ٌناِْعا
 داراأو. سمشلل ةزراب يآ ةنايح ةلقو . نايتشلا ثوم

 ىضب ةأشو راهلا عافترا يع مها | د لبجلا مق ةلفلاب
 ليلا نمو اًيوذغ هن ألا عج - ىتضألا * اباعض ج اهب
 ج اهب ىَض محلا 3 عاش ةانخ ألو. ا هيلا هناا 5-06

 رثاعلاو هو رخل ا موب يا تملا موي امنمو رم اك ىتنمأ

 نعف ركذيو ثنوم ىلا نبل لاق

 ل م يب 3

 اجلا تللصو ىلا اند . 12
 ا

 يضم يا ناو ١ مهو“ . نإوحتال اك تبن نايوجإلا

 |١ يخلو. ةتبضم يل ةيضإ و ةناوضاب ةايلو. هيف نفت ا

 ء؛جاضأ جاهب ىضإ ةاذ ةّيضإلاو|

 ددض

 أهيل امهم ثغرإو ٠
 و 7 00 سلا اممع عيل ىاكيإلا

 3 بن ضل يف 9 اص يا .عطاشلو عضتسمو

 هلم هوب و تمعمد نيِض م نيعلا --

 ال 8 ةبضخ اهفوج يف ةبصق ةضملا ع عفن هللإو

 ةقورازأ ا . نايبصلا اينو“ هللا

 ع ار ضاهر دل 7 انعم

 ةلعج 1ص ضف ناك امكضو ةمانك ضب رض

 دل فعلا دل ءيش لك نر. ميظعلا مالا + اب
 قل . ماض ج ماوضلا| | يل |و زعغلا * مل اريثكلا | ة

 جدلا + ليتنلا ماعطلاو 71 0 8-5 حمارا نيراكاا

 ا غلو

 ميا انها ماو زغأ | ملا ةةيصنلا ةضلر ل ةضيرعلا |

 ةيضت |* تان 0 يضل |و فلا كن و

 هلوند 7 ِف كف دقو - دشا يا هنم

 مدمر م دوض
 ضال تاذللا تب مح »ب

 . ّ ارم ةءاظع 07 ضو | ىدت

 ماحس اال فراق نال

 دلا(ةّيئاي ) ةّيحاضلا-
2-2-2 

 تيظع ادكضادك ىدض

 مدصتا 0 دلا رزع ئيضلاو

 ص

 ةفرص ةنعو .ةبلذ كي هدب ةموصخللا يف هدَض

 .ةفلاخ ةداضم هداض * اهآلم ةبرقلاو . قفرب ةعنمو
 ةضل1/ نا ةةقراللكو ..لتفع قاس ا لجل دسم
 .ديخ فلاخلاو لثملا ٌدِضلا + انل اخت اًداضت اًداضتو
 ىدعلا اًضيا ٌدضلاو . ةفل انمو ةلغم يا هدِض وه لافي

 نونوكبو ميرم ةروس يف ةنمو .اعمج نوكيو دادضا ج
 تايلكلا يفو.مميذكتو مهقوفح يف "ادعا يا اًدض مهلعا

 يف واسم جرافملا ةيس دوجومل ل اقب روهمجلا دنع ٌدضلا
 .دوجومل ةصاخلا دنع لاقيو .هل عنامرخا دوجومل ةّوقلا

 نادضلاو .هل بقاعم عوضوملا يف رخا ,دوجوم. كراشم
 ىليخ# دحإو عوضوم يف نابقاعتت ناتيدوجو ناتنص

 ف دادضالا تاغلو .٠ ضا.ءلاو داوسل اك امعاتجا

 | ىلطي ُهناف عببل اكن يداضتم نيبنعم ىلع هل انلا تاغللا

11 



 ةكرا قلق نم 1 | كيضل إو. ةنطاي ودبي نيج علطلا ضايبب يا هقايببأ 1 يضو .رهيظب يا ةناهك ىضي
 نزار تلو .رتس ثيم ناك نا دعب فنثكتإو 1

 ) 1 يوم ةلثم يح ختلاب تيحضو جراخلا ىلا حورلا ةكرح نم لمحت ةفعار ريغ ةّيفيك
 5 ىف يا) اميج «.ريقغللاا ق أ |دحا وهو. ءاحاضلل لصحي بعت ا وأ حرف بيسإ ةعفد

 اك + 97 او ابيف ايظنال كناهط ةروس يف ةنمو انك اهبابسا ةابطالا تفرع ينل ةيعيبطلا ل اعفالا
 نم ىتشل افي اهحيذ ةاشل ابو .ةردصغل | يف ةعطا ةيوضن | ساطعلاو ةاكبلإو كحل | يهو اهعوقو أ -00--

 كلاذ لبق ىتح رثك مث ( رمغلا ديع يل ) آلا مابا | نوكيام كلا ٌدحو . يطمتلاو باغنلاو قاوفلإو
 نع ىو .ىتخلا يف اهاعر مغلاو .راهلا رخآ جذولو | ثيحب جو اانا لع يحال تحتك

 ليخا ديز لاق. لجمال يا اًديور 2 6 هب قدر هيلا |”منيتف مستف توص الب ناك نا رورسلا نانسالا رؤظت

 * ءاطلا | .كمضف ًالاو."ةهنب ةغف رليعب نم عمل ثوصب ناك نآد

 ايب تاذ 2 ىلع نيرثكالا نا الا نافدارتم ةبتهتلإو 0

 ١ !يلاظني نع اكنوز كحل ادكيفر ىاخاقلا اعز دوك ءامززه كنا
 منا ةاحاضم ةاغاضو+ دسا نم قانظب وربعو رصنو نوكيال امو امو . مريغلو هل اءومس نروكي ام ةهتهتلإو

 هينلإو . تلا يفراص ةاحإ لجرلا ضو ئيغلا ف اكس 17 ار 0

 لعفي ىخإو . ىلا يف اهالد ةلئاللا ةولصبو. ةرهيظا | * اًركس رهخلا ةييسعك ةرمو وؤكياان) كلا ن
 عزت ةروصلا هذه ينوهو . ىلا يف ةلعاف راص دكا هلجا علطو قبرطلا طسوو كو

 ءاع دلا يف لاقيو يس وح 3 | ةحصخل | < قرطلا نم نييتنملاو ةماكةنع يذنا اذا

 .كلظ هللا ىخاال هل ءاعدلا يفو .ك هللا ىضاويلع ادحتشاوا سانلا هيلع كعضي نم تا إو يللا

 ١ ةتيرضلا| + سانلا ىلع كني نمو كئضشلا ريكلا

 رينكلا كومضلا| + كيغا] رينكلا فاكلا ديدشتب

 * كح جا قرظلا/ نم ةعريئتسملا رهاظلاو كحفلا
 | ريغكلا ك اضم و .كايحاضا جةنم كي ام ةكوحمتألا
 كومو ركذملا هيف يوتسي كلحضلا

 واه لق ريدغلاو .قر الحم لشي هاك لح
 جذل قيعال ضرالا ىلع ليلقلا هاكإو ٌردصم لفل ١

 لعودلي عجاسلالوق ةنمو . لاعتو ل و لاح

 لوَحَو  تاغلاز من كتكاما الو ا ف ككلما يا

 . غياسلا كّيظ نع اني الو هناماقم ةمّققم نم يرحم

 .كيح :ر لظ اع لزتت ال يا. غضادلل ةغضف انلعجتالو

 انجرختال لاق ةناك ند يضتل | ليبس ىلع نعب ادع افإو
 0 لكأ ايون لجرلا ى يضأو . ىلا 3302

 .لعءاف مسا ٍيعاضلا »< سمشلل زربو . ىضل ا ىلا مانو |*

 * ةنم رهظ ام دلجنا ٍيحاضو :زراب يا حاض ةاكعوا|

 نم ةرهاظلإو ةزرابلا ةيحانلإو ىاضلا ثنّوم ةيحاضلا

 هنا اك لاقي مول ر حاوض جويش لك أ * ن تا يف تررحذ لكل ١ نانإو.. 2 اع

 هلا كنف لذي ناكللا لّفملا

 (ةيواو )ايكو حو اَو 0 وحتا لجرلا ا

 .سثلا ةنباصا اينو او 5-5 سبشل زرب
 ا .تام ُهَلَظ ضو. .رهظو ادب قيرطلاو

 كو ةرصالا لاق اهّري نمش كل ا ةعباصا ا

 ااا

 اش رض ةيغلا يت

 قاوضو. تيكتللإو نيفتكل اك سمشلل 4 ةنم درا |

 نم روظ امو مهحاون مورلا ٍجاوضو.٠ 0-3 ضوحلا

 0 ارا راما ذليل حرج ةسي حالا
 0 ا تاوممل| اًضيا 00 دا

 ةيحاضلا انل نا ثيدحا | يثو ع < رغد, ىلا لالل| ثم



 ةلخغل | علو ٠ نابتسا قيرطلاو .قرب ثاختل |و .عزفوا عيهضتل او . ضنخلاو ةلامإلاك لفسنلا تاكرحلا يفو
 يف ةنمو لبق .تضاح بنرالاو .تّوص درنلاو يدنا | يف عاجضالاو .اهتيبال تاو ايف ددرتلا وه ةينلا يف

 .تضاح يأ را اهانرشيف تكيضف دوه ةروسأ ةردص ىصليو ءاضتي نا وا هيف ىفاغال نأ دوجتل |

 ل ةارفلا لاق ٠ اهغمح لاس اذا ةرجتلا تك ةنمو | اًمهطضملجرلا ده! نا دوعسم نبا هرك ةنمو : ضرالاب

 |يفو . عجاضم ج عاهطضالا عضوم عضو . اًكدوتموا

 ينا ١ نكامالا ينعي معراصم يا ١ معجاضم ىلا لفغلا
 عهجضملإو . ةطقاسم ثيغلا عجاضمو .اهيف نوعّردي

 ةيناساسلا وتماقم نم يربرحلا لوقو . عاهتتضالا عضوم

 | عوجتلاو . عايتضالا يا عههضملا لبق كِبظاَششَوَو

 يارلا فيعضلا

 | ريبلا كلذكو ةقنعو ةنقذو ةتفشو ةقدشو ةيفوخ

 | 9 تا 7 مجاضت 6 ءا ص روصل 8 .رجلاو

 ةببو دةيىصل | جوع ياك هيف فو .”ردصمر يضل

 ىلا ملل لزام يا مح لجر «* ةنلنم
 مثلا جوملا جاضتملاو .ةامجض

 ثيدحلا ةنم لق .اهّوضو سمثلا ةيغلا -_ح
 .ناطيشلا دعقم ةناف َلظلاو غلا نيب مدحا ندعقيال

 ةنمو .سمثل | ةتباصا امو ضرالا نمزاَرَبلا ضيا ةضلاو

 امو سمشلا هلع تعلط اب يا جيرلاو ”يغلاب ءاج لثملا

 ةماحلإو ٠ ل املا ةرثك نع ةيانكوهو . جيرلا هيلع ترج

 . هيثب سباو ةجوازملا دصق جيراإو جلاب لونل

 عتمساج نين قيالاو : قرخرن تاراقل) 27
 ىلا رايك هلك حاضصملا| رض نوفق بارما

 | برقل هيف قرغال ام وا قوسلا يفاصنا وا نيبعكلا

 رثكا لوقو .تضاح تكن ىنعم نا رقنث نم عمسا
 .فورعملا كلا | وه ةبالإ يف كنعشلا ثا ةآيلعلا
 كالببوا ةفيفملا ل اوزب ارورس تكتف ةيواضيإلا لاق

 "”فتضاح تك ليقو ءابيار ةباصاب وأ داسفلا باحصا |

 رعاشلا لاق .ىهتنا
 نابل يف اًكحاض ىلدب يدهعو

 امّلَع نا اهيدن اتح دعت لو
 امك اكحاض هلوق يف ءانلا كرب ليادب ضيحلا دارا ةناف

 ند كلذ وخو ضخامو ثماطو ضئاح يف لاب
 ارب بيشلا كح نولوقيو .هاسنل اب ةصنخلا تانضلا

 ازخملا للبعد لوق ةنمو .رهظو حال يا
 للجر 8 اس اب يجحأ ال

 كف هسارب بيشما كح

 لج هكحاإو . كلا يف ةبلاغو ةعم كِمض ةكحاضو
 او كحاضنو ٌلجرلا كعشنو . كلا ىلع

 كضإو كلا اوفلكت موقلا كحاضتو . كحض ىنعب
 لثم بالا نمو لءاف منا كداضلا * ع مهضعب

 ضيا كلحاضلاو . كد للي قرب اذا ةنا الا ضراعلا

 وو نيل ب لامعازلا ةيئكزك
 كحاضلا كتوم ةكحاضلا * ضئاح با كحاض

 باينالا نيب يناا يلا وا كمعبتلا دنع ودبت نش لكو

 يللا
3-2 

 < |يكتس

 ظ كسا خاضع مغ نولوذي. ليذه ةغلب ريثكلاو 0
 | مضت اىاضرا مح" او :ريسيلا هاما عت |« وفك

 بارسلا يرج ةحضخ "إو
 اكيضو اًتصنيو اًتصنحم كتضب ناسنالا كيخ

 اولاقو .ويلعو هبو ةنم كح لاقي .ىكب د اكو

 ردكب تكون نولوقي ضعبلاو ٠ لثملا ىلع رهزلا كد
 بجع اك لجرلا كو .ءاحلا ركل اعءابتا داضلا

 يلا كوغلا + كِحاَوَض ج عبرا يفو سارضالاو

 روتلاو ضيبالارغثلاو بجعل إو دهشلا وا لسعلإو ديزلاو

 لاق .ةماو ةنع َىشنا اذا ةلذغل | علطو قبرطلا طسوو

 دل ب3 ل

 للا لبع ةناالا ككااوه
 لسعلا ضايب هيش ورع وبا لاقو. لسعلا جلاب دارا

 ه١١



 ص
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 لجرلاو عتضلا عتوضلا * ٌرئاطوا ةّميود عتضلا
 ةعكوضلا هيف باو تلا وا قمحالا

 نفاع 3 دسالا م مثيضلا - جا

 رئاطلا < 0 ا ا |١ 35 ل

 ةةئاشو ةيغاش اًجاهخو ةجاَضم تل 5
 جا لاتيكلذكو اباد واوحاص ا |مونلا أو

 ا جلا لاغذ هكا نعال 3

 اع 2

 د عابسلا وا ريطلا اهب ثمسي ةرجت 1 لك ب غمحو

 * مهباج هيلا موآلا ةج تعمس لوقت ٠ ةباوما ةيضل |

 د
 ةاقسلا رج ١ *+اهآلم رح ميجا عدفتب ةبرثلا 6

 ًالغما اًرارعجا

 || ةقلخ ةاسو 3 مرت اريخ رشي بو نم ريخ
 تناك ةقانلا ترو .روخ 3

 رعاشلال اق ا

 لزاب ريح ار جضي ةها ناف
 ةبراغو هانحص تّربَد مدألا ند

 1-0 راع او 3 وص

 اند فخم ؟ ل اعفالا يف تّريدو رج كنزح ا

 رم ىنعمب رجل و .ريضل | ىلع ةليح ةرهشا *< ءامسالا

 58 رم ربك اة ءاودصلا نكامالا نمر جل | * غلبا ةنكل

 وا| ىلَقْلا رثشلو . ىيضلا نكامالا نمو رجل اوذ سانلا
 متم :رجتشل إو لئاط ةرجضلا د« مالك عم سفن قيضو ره نه

 يت ١ قونلا نم روجتقل ا # نهض يا ةَريض هيف لاقيأ
 + سغلا نيدكلا كل اجرلا ووو“ 5 دنع 1
 ريجاضمو رجاضم ج لعاف مسار

 ةبنج عضو يح ًميَض موب لمبلا « 0

 رضق رمالا يف عببخ * بورغلا لام مخ

 ا ةهجاضولا نعل كما تا

 ضرالا

 او .4يف نهوو 0

 اد جا ني 00 ماعلا 0( .ةعم عج

 عج

 طضا|

 يفنالفو“ ناككلب د 0 | عجضفنو . افق املتم

 عجضاو عهعضإو لجرلا عضنإو .هب مني لو هيف دعفت مالا | او
 لوفي برعلا ضعب ْكزالا لاق .ضرالاب ةبنج عضو

 ىتغمو لعاف مسا عجاضلا * امال داضلا ل ادباب عيل

 .عجاوض ج يدلل لس ملا مخ مل |و حلاو يداو |١

 لجرو.اط دحإو ال لاقي ٠ ا اًضبا مجاوضلاو

 داكيال تيبلل مزال وأ لا ةجاض

 ةعجاضلا * "يقم جاع وا ةمركمل ضمني الو جرخ
 ضي 5

 ةيلتملاو 0 صمو ةرنثكلا مغلاو جالا ثنوم

 + ابلنغل دا فَي ٠ اهعانترا يف 000 ا

 كت 6 عل 000 3 06-500 عجبفل |

 بيئارلا نإللا يف هيام رصعي نايضفلا عب عرم ظلغا ةنا الا
 نالف محن لافي ٠ لبا عييخل و تالا فلقد
 د ةريثكلا م رديتر ةنضاإ# 4 يأ يلا

 لوقو» أ رلا يف نهولإو عجل ١ةدحاوو ةدقرلا ةء :ئىضل

 يدسالا كيلس نب قيتش

 يس يملا يف ةعجضت زافف

 ةئيدو لكلا ةعجتل إو . يتحارو يعايطضاب دارا

 ندو ضرملاو يارلا يف نهولا ةعجتشل |و . عابطضالا
 ص 'و ةعجمن و ةعجم لجرو . ارينخ سانلا ةميضي

 6 0 2 رت 2 0 1

 نلدلاو 0 يقنسملاب 3 ةيرفلا 01 0

 ةباحتا او يأرلا فيعضلاو جوزأل ةفلاخخلا 51 اراأو "7

 لوحدلا ريبلاو ةيجان ع عرت ةقانلإو امن آم ةرثكل ةكيطبلا
 كعب وه .لافي. . عجاضلا عيوضلا « منت تاذ يا

 لجرو ٠ هنأ هال لاخلا عت ضايإ < كعجاضم يل

 | .عيض ج ةاعبص ىثنالإو ٠ يا بيا اياننلا عجضا

 |”اونالاكوا ءافكإل اك اهيف فالئخا يفاوقلا يف عاجإلاو
 كح ١+



 مرسم. نقلا +كلذ لانف أ 5 ةءاطعأو هالهغالا

 كل 01 بفيرذللا قوف ئرجو العا نه دضعلا ٍْ

 . ًالطاب يا اهب يسد هلال ٌالياق ةليطتسم ةادوس
 تانيا ةلمت ينحو *:ناويخ مزتغلاو ضيا عبضلاو

 | مختج 2< نا الأ اهلظع و 0 :و |مةكيه ف ةهماعملا ضع

 :ءلا ةيحان نم اطو ظيلغ لب طرشي ثا

 فقإو ةرعش فرع هبش اهانق ىلعو دوس طوطخ

 ةاجرع اماكعماك تزج اذا تلقلا مضر لس |

 ميضلا ةد ىيق انإو .ًاةاجرلا عيضلا تيس اذطو

 نال ىثالل ةعبض لقنالو
 ةعبض ىنالل لاقي لبق لئيم ىنالاو 7 ركذلا

 0 نف*اًقاَرَف : كلذ ونا ا 0 . |

 ركذلا ىلع ىلطي عبضلا نا ٌيرابنالا نبا نو -ئاؤؤلا

 ماو قيّرط ماو رونخ ما عيضلا ىك نمو٠فثالاو

 ةدلك و باو رماعووبا ركذلاو لفون ماو رديفلا ماو رماع
 ؟يلابق رع ىلع حببضأ عبضلا ريغصاو , ربنطا وباو

 عيضلاو ٠ ةيحانلاو فنكلا عيضلاو عيضلاو اضيا عيضلاو |
 ةبدن نب فانخن لوق ةنمو» ةبدجلا ةنسلا اًضيا

 رفن اهنا انلا شارت
 عيشلا ماكأت م "يعوق ّن > اف

 نبأ نع سس طفح قئنالاو عيضلار 5 ناقيفلا

 2 5 ةعبض لانيالو ١ عبضلا ع عمو داع

 ةقانو ٠عيضلا ةعبشلا * تاناعْيضو عاّيضو نيعابض

 لفت قو كابضو عارض ج لهل ا ةديرم يا ةعبض

 حل مح ةعبصملا *« ءآسنلا يف

 .اهادضع عجارتو اهردص مدفن 75 هن مد

 0 يا وا راحو

 ا|فه لا طبالا نيالا اهنلب ابطا واو كاما

 ظ 000
2 

 رطل ةبلاخا تيثلا كوبضو :اهريشابت ضزالا كنوُيَض ا

 | عابضو عبضأ ج ةوم نينا فص لا 0 58

 ب - تلق 7 2 تينث اذإو . ضيا

 تلندض

 اع

 طغامض ج طعبضلا طغبضلا
 قمحالاو ليوطلاو ديدشلا لجرلا ىَرطغيضلا

 تاعجو كسار ىلع ةنلمح امو نايبصلا اهب عري ةلكو
 هب عزب عرزل ١ يرؤيوضلللا بإلاو عنب الكل ةقوف كدي |

 ناَرَطْعِبَض اهو اهاثنا وا عبضلاو ريطلا |

 + ابنبن جرخات كيا ضرال ككابفا- كبض

 سيلو . ةيهادلا لبفلاو ليلا
 مهضعب دنع 0 را الأ

 هلا قو و 0 اب 1 ةيدطا نبض

 ةليملا داصلاب نبض يف

 دع ا ناب _ قبض 527 و . هنبض يف ةلعج معلا

 | اهريغ 2-1 لعن

 * نبض ب ةنيطضإو» سرا ايلاف: ةااوزم

 معاطبألا كا
 .هيف اجت فونفشملا كا اضيا نيضلإو 0 م
 نا مثكل | نيب امو ةورفحي نا مايعا ١١م نيضلاو

 فضلاو٠ رز دكا ءاملل نضلاو قّيضلاو نزلا نيضلاو

 قابلا ةعبضلاو ةيضلاو ةتبضلاو ةنبضلا * سكولا | ة
 الو بق ةانخال نمو ؛هتيحانو 200 م خبطضي

 عابسلا ةريغكلا عباسملا نب ايضألا «داقفرلا نم ةيافك

 ند لاو روكذملا هآنلل نبضلا نوبضُمأو .نبض ةدرفم

 . ديدشلا يونلا لاجلإو لاجرلا نم ٠ طنبضلا

 قاحالل دن نودلاو

 7-5 ةيزتخ ا( صوإو )!وبض ٌةوبضت رادلا هن ةعيض

 .كسمإو ةعفر ابضا ثلا ىبضا * اجل نالف ىلا ابضو

 موفل ابو . هب رفظيل فرشأ ٍهياعو .ىوضأ مالغلا ىضأو

 لعاف مسا يباضلا * مير نم اوجر اهف مهنلخا رفسلا

 ءذهو راج نم غينلا سيكو ةّرللا ةوبضلا * داسرلإو
 ىل] ةاَبضما *ب ب ضيف تريكْذو. : ةيطلإ فو

 هلا ةزبخ( ةايتضملا

 رط ب ض يف رطنيضلا

 لري



 طيض

 | ١ 9 سم ود لاتيو. 2 بحاصو

 رش

 ضايض لجر 5 ىأي ئيوذو رج يأ بض

 بضيضلا 7 كاف 8 كدنادُش 0 8 2

 را ِش هلو نيس |

 ِر
 يأ مزخلاب هل ةظيح ةطابضو 0 ةطم د ةطبض

 ردا ةنكحإو هيلع وتو 6 م سرا

 قه اناوك اهنال مذ نم 6 دأ وه لاما ةنمو .ةلبعأ

1 

 ا ا ل ا ام
2 5 1 - 

 هوي ةلبا ىتس ريح مثع نب ةشئاع نم طوضاو

 توبف لبالا ثق تم دزاف جملا | ةيكرلا يف خا لون دقو

 يأ اي هوذا هب حاصو | منذ ذخاف ريبلا يف هن: 7 ْ

 | عطقنا ن نا نأ ديرب. ةركبلا بد ىلا كلذ لاقق كول
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 1 ج ةاطبض قنالاو
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